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STAČIATIKIAI TARIASI 
GRjŽTI KATALIKŲ 

BAŽNYČION i
... VIENA, Austrim.— Ry« 

tų Europos sostinėse tarp 
: Šventojo Sosto atstovų ir 

. stačiatikių bažnyčios ątsto- 
K vii, eina pasitarimai - apie 
V stačiatikių grįžimą Katąlį-

y-
Spėjama, kad • stačiatikiai 

supras, kad jie grįžę. Kata
likų Bažnyčion nieko ne
prarastų, bet daug ką lai
mėtų.

NORI LEGALIZUOTI
■■ gembUeriavimą

Senatorius Twohig iš Sa’ 
Bostono įnešė į Legi'slaturą 
bilių, kuriuo butų legali
zuota gembleriavimas. Jis 

. siūlo, kad geihbleriai nuo į- 
plaukų mokėtų 10 nuoš; tak 
sų.

Europoje Smarkios Audros
REDARBIAIf NEVALGI 25 MILIJONAI BEDARBIŲ 
PER 3 UOLAS, GAVO 

DARBį .
, AVASHINGTON, D. G, 

Pereitą fa-vaitę siuitai
'dai’biniiikųr kįirie ‘būvo'iię-

• valgę ' į)ęr Bj dienas,. gavo 
darbą miešto jyirkuose. Lab 
.darybėg draugijos rūpinasi, 
kad tiems ndai’bini^amt'j 
duoti maisto pakol jie ųžsi? 
clii-bs kiek put p nusipirkti.

■ - ~.. "i ~ \
Japonija apf/tiTe^tauja Imt 
. toliai ^uinųšt )• J. Valstijų

: Koji \itlo
• •• ♦

GENEVA, Šveicarija. — 
Tarptautinio Darbo. ofiso 
apskaičiavimu visame pa- 
šaulyje esą 25,000,000 be
darbių.. Priskąitont kick-

mrsidąryk’Tilpie 100,000,000 
žmonių, kitric yra. tiesiogi
niai nedarbo’paliesti.

ITALIJOS VYS
KUPAI ŠELPIA 

BEDARBIUS

100,000 ŽMONIŲ NUKEN
TĖJO NUO POTVYNIO

Kun Jonas J, Ambotas, šv. Trejybės lietuvių para
pijos (Hartford’, Coniį) klebonas, A. L. R. K. Federa
cijos Dvasios Vadas, gruodžio 27 d., 1931 m. minėjo sa
vo 30 metų kunigąvimp sukaktuves. .

Kun. Ambotas. mūsų išeivijoje yra žinomas kaip kil
nus ir garbingas vadas. Jis. kilęs iš bajorų šeimos, gi
mė 1869 metais, Vosilišky j- Kėdainių . apskrity j. . 1890 
atvyko į Ameriką.’ Pradžioje dirba dirbtuvėje. Susitau
pęs kiekgi 9Q3 m.įstoj'o į ,Šv. Čiriliaus kolegiją, Detroit, 

rMicli. Šv. Teologijos fnpkslą bąigė Šv. Jono semijhayijoj,

GLENDORA, Miss., — 
‘ Jau trys savaitės kaip išsi

liejo upė Tallahatehie ir 
užliejo laukus. Apie 10,000 
Žmonių nukentėjo. Daug

21 d J1901m. Harifbrdo^vys-
to sunaikino. Sossidy’s už? kūpąs M. Tierney įšventino , jį į kunigus,

trukus vanduo dar Tuo laiku lietuviui kolonijos Gonn. valstijoj, kur 
aukščiau pakilo ir užliejo reiktų kunigo nebuvo. Tokiu būdu jauną kunigą Am-■ NC 
didesnį plotą žemės. Gy-k^ paskjū’ė-į Šyč. Marijos lenku parapiją, Nonvich, 
yentojamš gresia badas ir ,rjonJK vikaru. •' Ten Jani teko darbuotis dešimtį, metų.
ligos. . .L E. vyskupas Nilan, D. D., 1912 m. Ivun. J. Ambofą pa-

----- skyrė-klebonu į-Hartfordą,.. Conn. ' Atvykęs į Hartfor-
10,000 BEDARBIŲ AT- d’ą mažai ką rado, bet jam buvo .malonu; kad tarp savų-
VYKO Į AVASHINGTOn\ jų gavo dirbti.. Visu. pirmą kuh. Ambotas išmokėjo se- 

-----------  ną skolą k rinko pinigus naujai bažnyčiai. Šiandien jau
■HŪNGTON, Pa. — Kun. turi ne tik gražią mūro bažnyčią, bet kleboniją, mokyk-'

Tai jau dvidešimts metų kaip kun. J. Ambotas clar- 
__ w_.J| Parapijiečiai jį labai myli, nes jis
yra didelio takto ^žmogus. Kun. J. Ambotas yra didis 
rišu katalikiškii Įstaigų rėmėjas. Šia proga mes sveiki
name garbingąjį vadą ir linkime ilgiausių ‘metų!

MFKDEENJVS, Mandžiu- 
rija. — L. e., generalio kon
sulo pareigas' Morishima 
lankėsi pas Jtingt. V aisti jn 
generalį^ konsulą ir pm'eiš- 
kė aiįgaileštawiną, kad Ja
ponijos' kąreireai taip ‘bnt- 
tališkai šiimut^ konsulą Mr. 
Chamberlain.fv • ?

. Lt. pulk, lWakutak’e. as
meniniai. lankėsi pas konsu
lą Chamberlajh ir. jo atsi
prašė. Spėjamįi, kad Jmigt, 
Valstijų vakma tuo pasį- 
tenkins.

NEDARBAS EUROPOJ 
PADIDĖJO i

r

t ■

James R. Cox*o Šv. Patri,- lą ir dar yiėną išnuoniudjanią narna.
ko katalikų parapijos kle- Tai jau dvidešimts metų kaip hun. J. Ambotas kar
bono bedarbių armija. atvy-|bųdjasi Hartforde. Pavapijieciai jį labai myli, nes jis 
ko į Wasbiiigtoną reikalau
ti darbo. Tai armijai be
darbių vadovaująs pats kle
bonas. .

PALIKĘS $1,25 UŽ KAM 
BARĮ NUSIŠOVĘ

INDIJOJ SUKILIMAS
RIEČIASI .

BANDITAI NUŠOVĖ 6 
ŠERIFUS

MANGHESTER, N. H.— 
Tūlas J. P. Carter iš Pitts- 
burgh. Pa. užsiregistravęs 
ir pernakvojęs .yiėną naktį 
viešbuty j paliko $1.25 už 
kambarį ir kambaryj pats 

» nusišovė, <

BOAniAY. — Nors Ang
lijos vyriausybė suėmė In
dijos tautinio judėjimo' va
dą Mahatma Gandhi, Abęt 
jis savo pasekėjams; įsaky- 

‘ mus duoda išjkalėjimo. Pp- 
iliėija suėmė daug, it kitų 
vadų.. '

Buvo ir. kruvinų suširė- 
mimų, kųrįuošė žuvo indų 
ir anglų,. Kalkutos ?mieste 
policija uždarė indų 45 or
ganizacijas.

■ i

Gandhi iš kalėjimo išlei- 
algii nukapojm,tais pttl?0, £siSUdd\U9. į 
liet© 5,000 darbininku. Dar- knkpeionis, kvie s d a m a s 
bininljai gaus senas algas. .Juos 1 bendra kory dri Indi- 

- [jos laisves.
Al CIAITU DiiCIA C R AM I kol Ims neveda gin- 
ALi dMI lil DUulAv Mtnrkjuotbs kovos'.. Jie neperka
DIDATU | PREZIDENTUS hgU>s aVpato’wwnaw į i iiM.wMiiwfĮgai ^yVSl įllcU Indijos mo-

' įtetys,.. Jos sudaro pulkų
NEW YORK. — :<<Tnnęs”|pI1j]jUS m savo naujai 
rašo, kad Al. Stnith draugai Įsigytą . uniformą. Anglų 
statysę jį demokratų parti-Į policija jas -kemša.Jį- kalėji- 
jos kandidatu į prezideaiylmą, bet suimtųjų eiles ūž
tus 1932 m, _ ? Įpildo naujos, •’

ATŠAUKS ALGŲ NU, 
KAPOJIMĄ

SPRINGFIELD, Mo. — 
Sausio .2 d. vieno farmerio 
name banditai nušovė 6 še
rifuos ir 3 sužeidė. .
' Šerifai. buvo atėję areš
tuoti ^pasislėpusius tame 
name banditus.

Cž poros dienų banditai 
areštuoti. • .Jų. vadas esąs 
Harry Young.

AVASHINGTON, D. C 
Praneša, kad pereitų metu 
lapkričio mėnesy, didesnio- 
se valstybėse nedarbas padi
dėjo*.

Austrijoj yra 273,653 be
darbiai, kurie gauna pašal
pų; Čekoslovakijoj yra uni- 
jistų bed a r b i ų 376,874; 
Franci joj •—.92,157 bedar
biai gauna pašalpą; Vokie
tijoj — 5,057,000 registruo
tų bedarbių; Didž. Britani
joj —: 2,656,088 registruotų 
bedarbių; Italijoj — 878,- 
000 rėgjstruotų bedarbių;. 
Lenkijoj — 259.676 regis
truotu bedarbių.

’ . Šiomis di enom is Toriu o 
•arkivyskupo dėka, t a m e 
mieste pradėjo veikti 21 
ekonomiška virtuve, kurios 
kasdien teikia šifntąms- ne
darbo krizės prispaustų dar 
bininkų duoną ir sriubą'. 
Virtuvės įsteigtos įvairiose 
miesto vietose, ypaęJ0 Pa~ 
ki’aščiuose,. dar b i n i n k ų 
kvartaluose. T šį gailestin
gą . darbą Įtrauktos visos 
Katalikų Veikimo priklau^ 
sančios draugijos; Katali
kų . Jaunuomenės Sąjungos 
nariai ir kaialikai^studen- 
tai tam tikrais kvitais ren
ka zaukas ir jas .nustatytais 
laikotarpiais atiduoda spe
cialiai komisijai. Prie kiek
vienos virtuvės ir arkivysK 
kupo rūmuose vargstan
tiems yra dalinami 'karti
niai ir daugkartihifai h'y-ri 
(nuo 1 iki 100)' kuriuos pa-; 
rodę nurodytose virtuvėse 
jie gauna. porciją sriubos ir 
geros duonos. ‘

Didelį vaidmenį šiame 
gailestingame darbe vaidi-

GUB. ELY SUSILANKĖ 
PASIPRIEŠINIMO

Sausio 6 d. gubernato
rius Elv Legislatūrai pasa
kė. kalbą, Icurioję pasiūlė 
du progiįmiiuus . piuiktusę 
įsteigti; kredito banką 20 mi 
lijonų dolerių sumai ir nu
kapoti 10’ nupš. algos vi
siem valstijos įstaigų tai- 
nautojams, kurių metinę al
ga Įirasideda nuo 2000. do
lerių. _•

Gubernatt niaus pasiūly
mą niil<ap, algas pasmerkė 
mayoras Curiey, darbo fe? 
dęracijos ir darbo unijų va* 
dai. Smarkiai. pasi priešino 
ir demolnųtij atstovai, o re- 
publikonai daugumoje pyi* 
taria. Vienas Vlembkrątų 
atstovas pareiškė, kad-de
mokratai į . gubernatoriaus 
“sostą” išrinkę tikrą repu? 
blikoną, nors jis save vadi
nąs demokratų.

.5000 VIEŠBUČIŲ DAR 
BININKŲ NETEKO

D. DARBO. -L

CHICAGO, III. — Chieą- J 
go and NortbivėsteTn. gėlė- L 
žinkėliof kompanija atšaukė 
ankščiau paskelbtą 10 nudŠ.į 
algų nukapojimtų kuris pa-j 
lietė 5,000. darbininkų. Dar- 
bininkai gaus senas algas, [

MIRĖ KUN, GUDZINSKAS
Šiomis. dienomis mirė. 

Kaltinėnų klebonas ir' TeF 
šių kapitulos garbės .kanau- 
ninkąs kun. Juozas Gudriu- 
skas. . ..

LONDONAS, sausio 7.— 
Siautusios audros ir potvy
niai pereitą naktį atėmė 6 
žmonėms gyvybes. KeljolL j 
k,a ma žemių lai vi i. jurose į 
smarkiai ’ apdraskyti Don- ’ 

done buvo toks smarkus, vę-į 
jas,, kad., daugybes namų. Jan ; 
•gar išdaužyti? t^čllbslova* "į 
kijoje kilo didelis potvynis? j 
viepame mieste visai' ap- į 
semtą 150 namų.- Vokieti- l 
joj potvynis mirtinai pa- •! 
skandino 3 žmones. 'J

JAPONAI LENDA VIS
GILYN •

MUICDEN, Mandžiurija, 
Sausio T. —' Japonijos ka
riuomenė dar giliau įėjo į 
Kinijos žemę,.: užimdama- 
Hulutao uostą. Japonai • ąiš-. 
kinasi, kad jie tai daro, no-. 
rėdami išnaikinti kiniečių . 
banditus.

Amerikos užsienių reika- ; 
lų ministerius Stimson tu
rėjo pasitarimą su Anglijos. J 
ir PTaticuzijos . atstovais. 
Afanoma, kad didžiosios vai,., 
stybės dar karią niėgips įs- •

jog Darbo, departamento- ži
niomis/ apie 5-,000 viešbučių 
darbininkų išmestą iš dar
bo. ... Normaliu laiku.New 
Yorke\jąindoina apie 000 
darbininkų viešbučiuose, iš 
kurių pusę inotęių. . Dabar 
dirba beveik 10 • nUoš, ma
žiau.

SCHMELING TARIASI SU 
SHARKEY

POLICISTAMS ' NU K A 
POJO ALGAS

. .NEW YORK,:— Tik ką 
atvyko iš Vokietijos ;.Max 
Sėlnneliiig, kuris nuo Shar- 
key lietuviskip kirčnij gulė
damas ant grindų, įaimėjn i 
bokso pasaulio čempionatu ’ 
Vasario 25 d. jis. rungsis su -j 
Micky iValker, o birž. me* ; 
nesi žada susitikti su Dem- 7 
psey , o tik po to su Shar; 
kėy. Bet jei D.empsey nę* . 
galės kumšČiuotis : birželio į 
menesį, tai ■ Schmelingas jo į 
lauks iki anigpiūčio mene- į 
šio ; aišku, kad musų Juū- '1 
zuiSharkėy teks laukti “vėl j 
kitų metų.’*. .

Šios savaitės gale šchme* 
ling* atvyksta. į Bostoną ir 
žada susitikti su Sharkėy: j 
pasitarti • Kadangi Sėkmę-j 
ling daug kartų savo pasL j 
žadėjimą sulaužė, tad sim-> 
da nors. susitikti sū Shar- -į 
kev, '. ■

: .. —- >• • -
UNIJOS SUSIVIENIJO

LONDONAS. — Siuvėjui 
unijos susivienijo. į Viėną ’ 
tautinę uniją,

- . “i ' FALL RIVER, Mass.—na įvairių ordenų vienuoly-r n .. .. , . . ■ , . _ ■ ‘• . ‘ •.*. ... ■ . l Bohciios tarvba nutarė nu*
.... ••/. . 'įkapoti policistains algas 20 patys raiko tas ekonomines p • v. J. .S ; , , ... , .. nuošimčių.,virtuves, bet lytais dosniai j . •

dalina duoną ištisoms ei- . . - :
lems bedarbiai, kurie ^nuo IŠ L. D. S. 2-OS KUOPOS 
pat ankstybo ryto, pradeda 
rinktis prie rienuolyniLdu-‘ 
ni. Net tokios neturtingos 
įstaigos, kaip kunigo Bosko 
institutai ir Gottolengo Ii-... - . , . ,. .. -p _. ? v, , knna, i kuri ątsilanke viC'gomne išdalina, po kelis šunį, ■

nai. Jie ne tik remia ąr net Į.

BANDITAS GRAŽINO 
$2,870,000 GROBĮ 

CHIČAGOą III. — Ban
ditai užpuolė Lincoln Nati
onal . Bank and Trųst kanv 
paniją, Lincoln, Neb.. fr pa-: 
grobe $2,870,000 pinigais ir J 
boniaįs ir pabėgo; Po kiek 
laiko: banditas Gus. Vėinkiep 
visą grobį grąžino.

Iš Imr jis gavo’ tuos pini
gus ir bonus, tebėra paslap
tis, bet ‘jis neprisipažįsta 
dalyvavęš -apiplėšime; :

nuošimčių.

tus duonos bandelių. z
Vargšai gula prašyti pa

galbos prie katalikų labda- 
. rnigų įstaigų įie vien dėl to, 
kad čia gausiai jus gauną, 
bet ir dėl to, kad čia jokių 
skirtumų ; bedaroma, kaip 
tai yra praktikuojama faši
stų pašalpos fonduose. »

DARBiHilMĖJO

MIRĖ STANIUS' MILI-

NUKAPOJO ALGAS

' Southern Pacific geležiu 
kelio kmnpani j a savo .da rbiu 
ninkams nukapojo algas 10.yra paaukojęs įvairioms or- 
nuoš. Tas palietė, apie S,- ganizacijonts apie 40. mili- 
000 darbininkų,

GIIICAGO; III. — Sausio 
6 d. mirė milijonierius ♦Tū
lius Roseinvald, 70 nC am
žiaus. Savo gyvenime* jis

jonų doleriu

’ SALISBITRY, N, C. —. 
Klumac Cotton Mills kom
panija paskelbė, kad ji ūu- 
kąpoja savo darbininkams 
algas 17 nuoš.-Darbininkai 
paskelbė streiką. Koinpa 
iii ja pamačius, kąd darbi
ninkai išžjo vieningai į ko
vą, nusileido ir savo pirmą* 
jį pranešimą atšaukė.

Vietoj 17 'nuoš. numušė 
algos 1 ir puse nuošimčio.

MONTELLO, Mass; -~ 
S'ąusio 5 d. vakarę LDS. 2 
kuopa turėjo metinį susirin

tos .kleb, kun. J. Švagždys 
ir Centro, sekretorius J. B. 
Laučka.

I 1932 m. valdybą išrink
ta:. L. Ku mpa — pirm.; Ki 
Grigas — v-pirm./P. Piliae 
kas. — prot. rast., J. Baro
nas :.— finansų. rašL, J* Jas- 
kelevičius.ižd., P. Daay- 
la — Imsos glob.. ir J; Ba* 
leyičiuš — maršalka.

Centro-sekretorius nupa
sakoju' “Darbininko” būklę 
ir kvietė narius '. atsiteisti 
Cėntrii. Nariai sutiko pa
gelbėti senu skolų išrinki
me. Kuopa pasižadėjo sma
rkiai Temti . ‘ "Darbininko • ■ 
metinį koncertą, |vyksiąntį 
sausio 31 d. . •

. Naujasis pirmininlcas yra 
jaunas, energingas veikė
jas, todėl; kuopos veikimas 
tikrai nemažės, bet didžiais 
šuoliais eis į priekį.

VANAGAITIS RE«» 
JA Iš “NAUJIENŲ”

' MB / j
CHIOAGLI III,— šiomis i 

klienomis p. A. ViinagaitisJ 
drimdzmiukas patraukė",įj 
teismą soemlktų laikraštį j 
* * Naujienas’ ’ už įtniipsnins 
prieš jį. Jis reikalauja $25,^ 
(XX) atlyginimo. Vanagai* 
čio naudai <liri)ą 4 advoka-į 
tat J !

.0 y

■ A



Dm n n or

f.

Štatas M Lietuvos! 11 ŠUN8KAI, Muriampolčs 
aps. Sekančiais metais ma
noma pagilinti per Žtmskij 
bažnytkaimį' tekins Žvirgž- 
dės. upelis. Pagilinusjo 
vag^r nuseks daug pelkių ir 
pievų. Reikalingi pagilini-: 

\ino darbams > matavimai šį 
rudenį jau padai'yti.

• VABALNINKAS.—Daug 
darbininkų dirba prie me- 
limrijos dartių. Didžiau- 
ria;, nelaimė tiems, kurie be 
degtinėsir alaus aprieiti ne
moki. Šioje apylinkėje da
ro labai stiprų alų, kurio už 
gėrę dažnai susimuša. . ’ 

Dėka kam Kirlio, šiemet 
labai gražiai atnaujintas 
bažnyčios ' vidus, ir nulieti 
trys nauji varpai.’ Organi
zacijos veikia. ' ,

Medžiotojų iešką vilkai

Šiomis dienomis atklydę ke 
Ii vilkai sudraskė J. Sime- 
lionio du paršu ir ūkininko 
Stankausko pririštą Šunį. 
Dažnai jie Čia ir įkertojo* 
apylinkėse bastosi. Kitur 
ruošiamos medžioklės ir . ieš
komi vilkai, o čia atvirkš
čiai, vilkai medžiotoju ieš
ko.

Pašaro stinga

j Mg mtiSii žmones patenka į 
į -ctidelės bėdas*
j- — Girvalakiu kaimo broliai 
;* Jonas ir - Juozas Biustai 
*• t nuo fceaio mėgti vartoti šavp 
L jurbo degtinę. Vienas jų šį 
f ,t pavasarį nuvežę į Kupiškį 
į tuščius vaist monopolio bu-< 

■ .kęliits atiduoti į sandelį ir 
i ‘ čia rasth, ■ kad juosė buvo 
i .laikoma tiamų darbo degti* 
> • ne. tSandėlio savininkas, 
■' tuojau pranešė policijai ir 
, ši netruko nuvykti pas Bu- 
I rokus kratos padaryti. Čia. 
” kaip tyčia raštu du kubiliu- 
; kai su broga ir šiaudų stir

toj patį bravorėlį.
! Žinoma, už tai jiems teks;
, gerokai nukentėti. ,

Studentas Br. Kazlaus
ku,/Kauno miesto ir apskri
ties karo komendanto nuta
rimu ištremta 3 menesiams

Nubaudė dr. J, Puriekį

Už negerą prijungimą ka 
nalizacijos vamzdžių prie 
kanalizacijos tinklo Kauno 
miesto burmistras nubaudė 
keletą namų savininkų ’ pi
niginėmis pabaudomis, jų 
tarpe ir dr. J. Purickį 200 
litų. . ’

MERKINĖ, .Alytaus aps. 
Šie metai pašaro atžvilgiu 
labai nederlingi buvo Dzū
kijoj. , Tau dabar kai ku
kiuose . Merkinės apylinkės 
kaimuose girdėti dejuoją ū- 
kminkus pašaro, pristigus. 
Tai dar tik žiemos pradžia, 
o kada gi bus galas. Del to|yičIUs 
čia ir gyvuliai pigūs. . '

Girtis negražu bei žmonSniB, nei 
Dievui—M. PeSkauskaitS.

vanduo J

GUBWNLTA/ Šiaul i ų 
X)riemiestis. pienas šios 
vietos gyventojas S. A. iš-, 
sikasė Šulinį, bet negali jo 
vandeniu naudotis. Pasiro
do vandii'O yra kaltus ir rie 
bus. Jokios priemones vmP 
deniui išvalyti nepadėjo^ 
Data* ^pluiMniai ’į^^ento- 
jai šio šulinio vandenį var
toja - ^kalbiniams skalbti. 
Pasirodo jis tiek geras, kad 
ir muilo nereikia.

SVEIKATA. “Darbininko” Katalogas

Lenkai suareštavo 3
■ lietuvius

KAUNAS.. “Id. Št/’ pra
neša, kad prieš keliąs die- 

' nas lenkų ‘sargybiniai ana-J- “ Rasta gintaro
Bartininkų y*. Beržini J afniin&trSdnes linijas

■ • ’ suaręstavo tris Lietuvos pi
liečius, nugabeno juos į ka
lėjimą ir atidavė karo teis
mui. •

■kaime kasant žvyrą iškasta
* gintaro. Matyt,. Lietuva tik

rai gintaro šalis.

; “Lięt. Žinios;’- įdėjušios< 
įr. Purickio fotografiją/pa 
skelbė, kad tai bolševikų at-

’> stovas Vokietijai Dr. Pii- 
} Tiekis ligšiol to neatšaukė*

■i .. i Išdega pktsč kaimo:

Apvogč\ Ši\ Trejybe^ 
'.. bažnyčių

KAUNAS, Gruod, rnėn- 
3 dieną Bv. Trejybes bažny
čios klebonas Pi*. Janusk’e- 

pranešė' ~ poiiciįai, 
kadjš tos bažnyčios pavo'g- 
to$ -dvi sidabrinės taurės, 
vertės 2000 litų.

Mirė tardytojas

Per kilusi gaisri). Biržų 
valsčiuj, Bievnikin kaime 
sudegę keturių Dagių (Po- 
vilo, Stasio, Krisiaus ir Jo
no) beveik visas turtas- su 
namais, V. Salminienes —- BIRŽAI. Gruodžio 3 dJ namais, V. Sahiiiiiienčs — 

Staiga mirė Biržų Teismo!tvartas su daržine, A. Vai- 
fardytojąs Bartoševičių s.• siūno — pašaras ir ūkio į- 
'Velionis buvo nevedęs. Mir- Į rankiai. Iš viso nuostolių 

padaryta apie 12,000 litų;taės priežastis aiškinama.

Graži iniciatyva :. '. Nauja bažnyčia

400,000 svarą sterlingų sko- ' 
los, kurią paskolino. Vil
niaus magistratas, pas ang
lus dar prieš karą, 1912 m. 
Šią skolą pavertus lenkti, 
auksinais gausime 13.000,- 
000 auksinų. Tai yi-’a dide
lė ir -Vilniaus gyventojams 
tokia suma sudėti yra tie
siog neįmanoma. Užtat bu
rnos pusę pasiėmė sumokėti 
Lenkijos vyriausybė, bet 
vištiek Vilųįųi teks daugiau 
šešių'milijonų auksinų;’ o 
kol surasiąs, reikės, mokėti 
kasmet apie 400,000 palūka
nų. Iš kur?'tokią sumą par 
ims./ iiežįnB, črjub -r&ftytaj 
kad- magistratas- , negali su
vesti galo su galu.. O čia 
lyg’ tyčia paskutiniu metu 
dėl žydų krautuvių boikoto, 
mokesčiai magistratui suma 
žėjo, Žodžių, pinigai išleL 
sti yra kur, bet nėra jų kur 
paimti, ‘ :

’ ©tjSETOS, Zarasų aps.
Dusetų klebono rūpesčiu

. < šiemet atremontuota ir gra-
J žiai išpuošta bažnyčia- Pa-
: ./žymėtina, kad visos reika-

■ linges remontui lėšos surin-.
k kita kelių loterijų keliu. Re-

, .. montui reikėjo apie 11,000 ventojai šituo žygiu paten-

BŪTINGĖ, Kretingos a. 
Kam Galdiko triasu ir lėšo
mis čia pastatyta nauja gra 
ži medine bažnyčia. Statę 
viena Klaipėdos firma. Baž 
nyčios statyba atsiejo apie 
12,000 liti}. . Apylinkės, gy-

kinti.

?

AR TURI LABAI GRAŽIU KNY&4

LIETUVOS ALBUMAS Į|
. 436 puslapią didnmo .

> Tik už $1.00.
/ Kiekvienas lietums privalėtų 

gražiu paveiksiu papuoštas,.
Kiekvienas puslapis labai 

’ įsigyti šūį knygą. Albume 
patalkinta atvaizdai visų žy- ' 
mesnių Žmonių dirbusių Lie
tuvos nepriklausomybei at
gauti. Jo kaina buvo $4.00. 
Dabar gausi tik už dolerį.

keikaUąkii * -

“DiUšm«K<r
W.SBėAbWAT ' SO. BOBTOIT, 1U88.

Trumpa Apologetika ' arba
Kak Tikš jhno Apgynima*. Pa % 
raŠS kun, V.. Zajančauakaa~J50fl

Maldą Rinkinėlis, baltai* 
rirželiari —M.75-di.25

Maldą Rinldnšlii, juodaii 
viršeliais. ......  $175—1.20

Orf Vinco PieiariO Raitai, 
istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Motery^ti k šeimyna. Ver
te J, Gerutis , ....—40c.
, Gamtos ^radBamofaiUi — . 
Dr. A. Vileišis-^-*,_ k.';... .....50a.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: Žemi,, vau- - 
duo, oras. Paraše J. Baronas—50c.

Meile (Poema). Paraše lt.
Gustaitis’ ——  ■—..15e, 

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II), Su paveikslai^ę£75e.

VienuolinS Luomą. Verte 
Kun. P. Saurusaitis —,—25c.
- Vadką KnygelČ nu pa- 
veikslais" —30c,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
še Kun, J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ......-----------

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
1 Graudus Verksmai. SuJarS ir . 

išleido Kun. J. Koncevičius.-.10c,
Moterystes Nesuardomyb®. J.

Ljpgauskis. Sv. Kaa. D-jos lei- 
dinys, Kaune .............,^-.^10q.

Sunkiausiais Laikais, ParaŽČ
A. RuceViČiuą ------ - ——4Oo.
' Šventas Gabrielius, Išleido

Tšvas Alfonsas Maria C. P._^.25c, 
Religijos Mokymo iflfetodi- „ 

ka. Sutaisė K..J. Skruodys_50a,
Leiskite Mažučiams Ateiti 

Prie Manęs, Sutaisė KuPra- 
nas   ----- ;—40

Rašo gydytojas
X LsmdŽiiisJS^ynMmr, M. D,

’ .Tėisingai sakoma-, sveikame kū- , 
ne sveika dvasia,. Sveikas žmo
gus yra gerai pasirengęs kovoti 
su gyvenimo aplinkybėmis.

Medicinos mokslo dalis higiena, 
aiškina mums, ką,reikia žinoti; 
kad būtumėm sveiki iti apsisau- 
gotumem nuo ligą.

Ligos/ blogi papročiai, įvairūs 
silpnumai turi jsayo priežastis, su 
kuriomis žmones kovoja nuo se
ną laiką: Šioje gadynėje iįV- 
miai sumažėjo nuriiną skaičius 
nuo įvairių ligą. Tai įvyko to
dėl, kad žmones pitideją daugiau 
rūpintis savo sveikata; gydytojai* 
mokyklose, siisirnikimuoše, - įailt- 
rašeiuoseA įvairiuose* raštuose tel
kia įvairiausias žinias apie svei
katą, ,

Kiekvienam žmogui reikalinga 
žinoti įvairias taisykles apie svei-

i. Avarumas, 8yarini. • lygiai 
apžiūrėti visas kūno dalis. Kas
dien reikia nors vieną kūno dalį’ 
nuplauti ir daryti vonią nore” 
vieną kartą į savaitę;, nuplauti 
rankas prieš vaJgfant; įvairios; 
daržovės ir vaišiai, pirm varto-’ 
siaut, gerai nuplauti.. Maistą’ 
vartoti visados šviežią ir nesun
ki?. ‘ .

.2. Tyras bras. Plaučiai reika- 
kalingi nuolatos naujo, - svaigus 
oro. Miego ir darbo kambariai 
kasdien turi būti , gerai išvėdina
nti. " - Kasdien reikia vaikščioti, 
kadtįgautnm. daugiau gryno oro.

3. Saulės . spinduliai. Yra įro
dyta, kad saulės .spinduliai savy 
je turi ’ svarbią -gydomąją galią 
jie užmušti daug* bakterijų. Aiš
ku, kad jais reikia naudotis.

4. Poilsis' .. Miegas^ sutvirtina, 
nuvargusį kūną. Būtinai, miego
ti’ 8 valandas kiekvieną naktį. 
Labai gera vykdyti anglą priežo
dį.: anksti. gulti, anksti keltis —

• tai padare žmogų, sveiką ir tur
tingą. *’ -i

5} Papročiai. Blogi papročiai, 
kaip vartojimas Svaigią ją . gerą; 
lų, Ubai vengtini Stiprią kąvą 
Fri arbatą .kūdikiams naudoti , rei 
lūą uždrausti; jo** yra nuod’i-ir 
labai erzina nervins. Rūkomasis 
tabakas ir turi savyje nuodų — 
nikdtino, . Nikotinas yra labai 
smarkūs nuodąi.

, Tabaką vartoti griežtai drau
džiama sergantiems plaučių, šir 
dies, inkstų kraują ligomis.

Sveikatos gerovė . būtinai rei
kalauja atsisakyti nuo blogą pa
pročių, ypač: jei nori turėti sveir 
ką dorą gyvenimą, gražią šeimy-

Proto higiena kontrpl i u o j a 
Žmogaus mintis.. Siutinai reikia 
būti . ramiam, . nenusiminusiam. 
Presas, kaip ir kūnas,'reikalauja 
gere dvasinio .maisto: skaityti 
gerus laikreščius, geras knygas, 
dalintis .savp mintimis raštu. 
Knygos —- geriausi drangai. Vi
si su jais susipažinkime..

ĮVAIRIOSKNYGOS
Auktinio Obuolio MiBtoH jw 

(Graiką Mytbologijo* Žiups
nelis) bu paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva_50c.

T^«aĮtivUi--<rikičįonb, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apymka, T. VI*-' 
sfertfcM. F. B._w-<0o,

vairtac ęyvcntao iMMtaĮtaRML. 
P*r*š5 J. Ihyryfofr —45c.

mc kttikMiM; d-rą 1H-■' 
koiAų parengė K K&tatetk-15c.

tilbukM

rite,T*. jtaM* ■ 
Mitiė     .u. —JB5o.-

rirtfah Par«il|

Mfintitiii Ufcieayje. Juokin
gas aprašymas kelionSe j 
ryžių ir atgal Mikalojau* įr 
Glapirofl Ivanovą... IšgnlJS 
Staįntts Parvalkietbj ____ .50

80 dienų—A>ie visas d-ehb*B- 
be įgali) idomūs nuotikrii Ice- 
IrinŠB per įvairinę icraitMi. 
Parašč .Julias Verne. Vrirtta®, 
ij, Balčikonio _ yi no

Pramonines Demokratjioš Pa
grindai. ParašS Uosis ___ ___75c.

Gegužės Mčnuo — Kun. P, ’ 
Žadeikia. Kaina ... ..._______ _50c,

Aritmetikos Uždavinynas._25c. 
Vaiką Darbymečiui — Ein- 

kįnMiB kalbos moksluk—50ė.
Petriukas laiškai vieno '. 

vaikelio..Vertė S. Rakauskas 15c.
/Bolševizmas —Kas tai yra 

' bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ---- - ..15a

Žaidimų Vainikas—Savybes . • 
Vvakflrtlįarite/ ir gegužinėms su * 
■ galdoibis. Sutaisė Matas Gri- 
' ’oins ...50c.

L|iim6 — (poėma). Paraše 
•; Vaitkus _______ ______ ;___ _50c,
• ’ Atsargiai su Ugnimi. Verte 
. iš lenkiško kun K: S?.;. .J..;10c.

Mūsą Tikėjimasi >— Išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas *M, Širvintas——50c..

Lietuvos ženklai. -^- Išleido .
J. Šeškevičius ir/B-v8, Kau
las —————.—:—__ ,40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monoigai ir Dialogai, 
Paraše Juozą s. V. Kovas —30c.'

Graudūs Verksmai. — Ver
te Vysk. A. ,Baranauskas—^lOc.
EucharistiškosStadjps—Su

lietuvino Kuų. P. Juškaitiš—15c. 
: Kristaus fcryžius: Stacijos/ 
Graudūs Verksmaij Maldos Ge
gužės, Būzelio ir Spalių mė- 
lesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys, —______1^...... 25o.

Daagaus Karalienė. — Su- 
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų *15 centai, su ap
darais „j.,... y ___ $1.00
* Socializmas ir KrikšČionybt . 
Prof, V. Jurgučio ■ .. „ 10a. 
/tmog^s ir Gyvtidys. Patth

kun. P. Bueys __ ..... .■.. 30c.
žydas . Lietuvoje. Paraše "S. - 

kintietis .. ... \ ~ 'v
* Maldos Galybi. Istoriškas
piešinys IV-to šimtmečio kri-. 
KŽžionybSs: Lietuvių kalb.on 
išguldė P, B. 25c.

Apsirikimą Komedija. Ati
tikimas iš Amerikonišką gyvo 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas .. ; ,10c

jono Kmito Eilėn .$1.00 
Lietuvos Albumas/ Su pa- - 

veikslais ir aprašymais ..-....1.50

Mttsi} Dainiai. Para§6 Ka
zys Puida----- -----------——-50o.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslžliais —.. 20c.
knčUiulaitis;__ .............. —;—50a,

MALDAKNYGĖS . ;
. Pulkim ant Keli^—“D-ko” 
panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

TEATRAI
IČienuolib disputą su' Babi

lių’.1 Vieni)’ 9eikemo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis------- -A&c.

. -i Nepaisytoja—keturių veiks
mą drama, Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina—-:----------- 35c

Giliukingas Vyras—2 nktą 
komedija; paraše Si Tarvy
das—^---- ------ ------- -——25r .

Elgetą Gudrumas, 3-jq veiks
mą komedija. Parašė Seirijų • 
apsukas  —..T.—~ —_25a
Ubagą Akademija ir Ubagą

Badus — komedijos po 1 ak 
!ą. ParašS Seirijų Juozukas—_35e.

Sniegas— Drama 4-rią ak- .
>ų. Verta Akelaitis 4Oa.

Esumas—3-čia dalis dramos
,Gims Tautos Genijus. ’1 • Pba

< ažS Kuįi. L. Vaicekauskas_ 10c
Žydą Karalius — drama 4 

iktą;. 5 pa v. Verte X 1L ffir- ‘ 
vintas  ----- ------ <*——----- —30o

Visi Geri—3-ją veiksmą vtis- ./ 
delis;x parašė F. V? r----------10c.
-Patricija, arba nežinomoji 

kankinė — 4 aktų drama. 
VertS Jonas Tarvydas------—10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
itėjimas ir gyvenimas ant že- 
nSs Jšzauš Kri8taus. Vaidini- 
mąs su gaidomis _____Tfa.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
l’abiola'—5 aktų ; .3) Liurdo 
Stebuklas 4 aktą; parašė 
J. Tarvydas—..a.,,.,___ _ 155®.

KnarlriaPaliepus.—Komedi
ja Line akte, ParašS Gineitis 156. . ..

Vaiką Teatralu dalis I; 1)
Pagalvok'ką darai,; 2) Jono 
aim5; 3) Pasakyk mano laiv 
nę. Surinko- S. K., D; ir N—15g>

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
itirsimę .paskui; 2) Antanu

kas. Surinko S. K., D. ir N.—ltri«

Nuteisė septynias šnipus

Okupuotoje Lietuvoje
ViUšIŪNAI, Tverečiaus, 

yals. • Didžiojo karo ; metu 
užėję vokiečiai šio. sodžiaus 
ir visos apylinkės žmones 
išgabeno Žemaitijon, o vi
sas trobas pavertė pelenais. 
Po karo sugrįžę žmonės tu
rėjo viską iš naujo statyti,* 
lipdyti. . Bet iie -visi turėjo 
pinigų ir todėl daugumas ė- 
mė prašyti * -valdžios para- 
moš. Vaičiaus ir apskrities 
įstaigos žmones raniiųo, ža
dėdamos duoti ilgalaikių pa 
skolų. Bet tų paskolų susi
laukta net 1327^1928 mė- 
tąiž. Tada'nebuvo prasmės 
ir. imti./ Bet kadangi tada 
ūkio gaminiai ir produktai 
buvo brangūs, tai daug kas 
tikėjosi ilgainiui 'sustiprėti 
ir surizikavo pasinaudoti 
duodama 10 metų. vadina: 
ųama atsistatymo paskola, 
juo labiau, kad risur buvo 
kalbėta, jog duodami pini
gai yra nė lenkų, bet vokie
čių, kurie pralošę karą da
bar . moka už padarytus 
nuostolius. Daug kas manė, 
kad tos paskolos nereikės 
grąžinti...

Bet’ kas taip galvojo ;. — 
apsiriko; paskola reikia 
grąžinti ne po 10 metų, bėt 
dabar ir dar šu procentais. 
Tiesą, šiemet .reikalauja su
mokėti tik dalį (kasėme 
1000 auksinų, dabar turi 
gi'ąžinti 100—20b auksinų), 
bet vis dėl to ūkininkams ir 
tas nelengva, nes beveik vi
si nesustiprėjo, bet susinu-, 
ko. 1928 m. už vieną kar
vę’ galėdavo gauti 150—200 
auksinų, dabar tiek' pinigu 
slinku gauti ir už 3—4 kar
ves, tada linų pūdas Imšfa- 
yo 50 auksinu, dabar — 5 
auksinai. Ot ir sustiprek, 

. kad nori. O tuo talpu gy
venimo reikalavimai pasili-; 
ko. tie patys.’ ■ Paskola taip

■ pat. nesumažėjo. Ir iš kur' 
dabar ji sukrapštyti ir grą
žinti^ ft

Kai kas norėtų važiuoti 
net Varšuvon pas. vokiečių 
konsulus ir ten pasibartu*

Naugardėlio Apygardos 
Teisinąs, Baranovičiuose ka 
riško proceso būdu nagri
nėjo 7 asmenų, įtartų sveti- 
Tfatąį Valstybei šnipinėjimu. 
Teismas pripažino kaltais 
jr nuteisė mirtim Prezi
dentas, pas kurį kreipėsi su 
prašymais dovanoti, nepasi
gailėjo.' Visi 7. pakarti.
Brolius amerikiečius’ 'kviečiame.. 

užsisakyti S *

“Mosy umšTĮ", 
'“JIOsij Laikraštis0 yrą- did
žiausias ir įdomiausias iš visų 
■Lietuvoje leidžiamų’ savaitraiš- 
Čių; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo’ krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi
sad pilnas rimtų ir objektyvių 
.stnaįpsnhi, gražių pasiskaitymų, 
korespondencijų, damų, paveiks
lą ir t. t. ■ . ., ■
“Mūsų Laikraštis ” šiandien 

plačiausiai skaitomas. Lietuvos 
kaime ir mįeste, ;nes savo plačiu 
tnriniu.visus patenkina. Taip pat 
virs 200Qf prenumeratorių turi 
užsįęriėeią lietuvių tarpe, kurią 
didele dauguma yra broliai* ame
rikiečiai. ■ '. ‘ :

“Mūsų Laikraštis*’ Ras savai
te išeina po 12 puslapių, iliusb 
ruotas . ir duoda .savaitines ap
žvalgas iš rriiginib, .kultūrinio, 
yriuoinenimo, ekonominio ii* po- 

. Iltinio gyvenimo sričių. •
‘‘Mūsų Lalkraįtį’* leidžiu Km 

•Wiką Vrikimo Centras. Kaina 
metams;) .Lietufoj 4 lilaį, užrie- 

. niuose' —• 12. litą,.

Profealoualėilf biznieriai,, prutnonln- 
knU-kurte ckelbląsi “nartilnhikc? tik- 
rui verti skaitytojų purumo* •.

‘Vist guvrinktt&CT>arbinlula\” .
• I - * '

šeši milijonai

. Po gausingu Vilniaus ma
gistratu atstovi) važinėjimo 
į Londoną, galutinai susi
tarta su anglais, kad Vil
nius turės jiems • užmokėti.

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipre- 

. numeruodama!

"pavasarį"
• ‘ Pavasaris’ ’ jaimuolįjiėtuvj G 

atkiša domi,, kilniu, energingu, cą*-' 
Žiniiigu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai pata tikiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a« 
teities lietuvius. . ’ ■ .

Kaūnaa, p. d. 88

v-''- .“DARBININKAS^-';
366 Broądway< So. Boston, Mass.

“Darbininkas” i Lietuvą
Dabar yra geriausias laikas už

rašyti ‘‘Darbininką* savo giminėms 
Lietuvoje. “Darbininkas” jiems bus 
geriausia KaKdinS Dovana.
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BllTIMORĖS KESTELĖ.,"®“ ?-» h / * , ■ . I r ' dpac jei norima pritraukti
žmones, vietoj juos atstum
ti, Šiandien reikia visi tie 
nauji įrengimai, k. a. -bas- 
ket bąli salėje,- bilijardai ir 
ubowling ..alleys” parapijos 
Centro kambariai ir tt. Jie 
reikalingi, kad’ jaunimą pri 
trauktų ir visus lietuvius 
palaikyti krūvoje. Bet vi
sos tos . naujenybės bran
giai kainuoja. . Ateity-atsL 
mokės parapijai^ bet už 
juos reikia šiandien mokėti. 
Užtat ir parapijai dabar 
reikalinga daug daugiau pA 
ramos, negu kadaise, Ya- 
dinasi? : statome ateičiai pa- 
grindus. Kad pinigai vel
tui neeikvojami, galės kiek
vienas įsitikinti, kai.bažny- 
čibje išduos, -metinę apy
skaitą. Tuomet paaiškės 
visiems, kaip parapija stovi 
finansiškai.

ž I KUTE s • 

Pirmadienį, gruodžio 21 
d. ryte įvyko Juozo Mačiu- 
laičio laidotuvės. Velionis 
gyveno 1525 Ridgely St.

^Kalėdų Aidai/’ parapi
jos Mokyklos Vaikučių Ka- 
ledinis—ieatrėlis, į v y k ę S 
gruodžio 27 d., labai gražiai 

. pasisekė. Suvaidinta net du 
veikalėliai — ^Nepaprastas 
Svečias, ■’ ir “Traukinys 

/ištrauks už 10 minučių/’ 
Pirmasis buvo fikybiška 
fantazija. Antras gį links
ma komedija, Protarpiais 
šoko ir giedojo įvairius da- 

. lykeliiis visi mokyklos šky* 
riai.

> . Didžiausią įspūdį padarė 
visų vaikučių kostiumai ir 
scenos papuošalai —kai ku
rie, dar pirmą kartą matyti. 
Galima tik spėti, kiek teko 
ii; Seselėms ir vaikučių mo
tinoms rūpintis visus daly
vius tinkamai- aprėdyti, bet 
ii* pasisekimas buvo nepa
prastai gražus!

. Antra, reikia nusistebėti 
išptogramodicLelioįyaini- 

. mo ir naujoviškumo pasta
tyme.. Tenka kartais girdė
ti. nuomonių, kad tos. Sese
lės — nors labai geros — 

. • bet sumanymo mažai teturi.
. (Mat, jos besireklamuoja; 

ir kaikiiriemš. rodos, kad 
užtat jos nieko nenuvei
kia.) Tokiems žinomiems 
reiktų atsilankyti į jųjų 
rengiamus teatrėliūs.- Juk 
jos du kbt ar dažniau kas
met rengia teatrus, ir Vis 
naujo ir naujo matai nu
ėjęs. Jeigu jos būtų tikrai 
negabios ir • neSumanios, iš 
kur taip joms sektųsi žmo
nes įdominti? Ir galėjo į- 
sitikrinti kiekvienas atšilau 
kęs, kad žinonės tikrai įdo- 

■ mavoši šiuo teatru; Visu 
pasftatyiniv grožėjomės ir 
gėrėjomės; ypač tuo sklan- 

’ -durnu, kuriuo scenos buvo
— - mainomos, kiekvienam vei

ksmui praėjus.. Vaikučiai 
atliko aštuonis. veiksmus ir

• dar protarpy įteikta p. .0. 
Budaįtei jos laimėta dova
na už.. Kalėdinę palaką 
spausdintą “Darbininke” 
—viskas pasibaigė į dvi va
landas !

Nuoširdžiai sveikina m e 
visas Seseles už tokį gražų 
atliktą darbą. Esame tik
ri, jog kiekvienas toje pil
noje salėje buvo patenkin
tas.

Susivie-nijimo Vakarienė.
A. Lk R. K." Susivieniji

mo vietinė kuopa rengia va 
karienę sekmadienį, sausio 
19 .d. ■ Įėjimas bus vienas 

: doleris. Visas pelnas ski- 
- riamaš parapijai.

Prie progos Teiktų tarti 
. keletą žodžių viešai apie šį 

nuolatinį “parapijai remti4 
. rengimų eilę; Žmonės sako, 

•/. jog pirmiau, nebūdavo 'tiek
-. ; daug parengimų, kurių pel

nas buvo skiriamas išimti
nai parapijos naudai. Da- 

■’ bar kai kurie piktinasi, būk
- tai per dažnai šie rengimai 

būna irJ<UTjtie'pinigai taip
. . . feikalingi. ? — klausia. Žmor- 
' . nes taip kalbą nėra gerai 

apsvarstę dabartinį mūsų 
parapijos padėti, ir jos rei
kalus. Pirmiausia, reikia 

Į • " iš iždo dabar ^mokėti trims 
kunigams algas, kai anks
čiau net vieno klebono .algą 
parapija neįstengdavo mo- 

. #kefi! Visiems juk yra aiš
ku, kad be trijų kunigų ap-

• Vinco. Stankaus ir Ade
lės Stepanavičiūtės jungtu
vės įvyko gruodžio 31 d. i*y- 
tą—- Naujų Metų išvakarė
se. Iškilmės prasidėjo Mi- 
šiomis rytą. -

Kun. Antanas Dūbinskaš 
buvo išvykęs Philadėlphi- 
jon 40 Valandų Atlaidams. 
Išbuvo xnuo sekmad. gruod. 
20 d. iki trečiadienio, gruo
džio 23 d. Pamokslą pasa
kė pirmadienio rytą.

Gruodžio 31 dl 'vąk. Mo
toru Sąjungą surengė pasi
linksminimo vakarienę. Jau 
kelintus metus' moterys ran
gia toki vakarėli.

, Vietiniai Vyčiai irgi ren
gė savo metinius šokius 
Naujų Metų vakarą. - Šis 
parengimas,' vienas iš se
niausių įpročių mūsų para
pijoj. ŠiemeĖ jau septinti 
metai iš eilės, kaip tai yra 
rengiama. .

. Praėjusių Kūčių vakarą

įvyko lietuviškas Rądio kon 
certas Baltimorėj. Prisitai
kinant Adventų ir Kalėdų 
nuotaikai, buvo giedamos 
vien Kalėdinės giesmes, be 
jokios pasaulinės muzikos. 
Giedota . Adesto Fidelis, 
Sveikas Jėzau gimusią Gul 
Šiandiena jau ant šieno, Ty
liąją naktį, Linksmą Gies
mę,. Piemenėliams Vargdie- 
nėĖams, Atsiskubino BetlS- 
jun. ''
: Be giesmių buvo pasaky
ta ir trumpas pranešimas 
anglų kalbą apie lietuvių 
kalėdinius papročius. Ja4 
me buvo palyginta mūsų! 
liaudies mados su amerikie- - 
eių ir pabrėžta, kaip lietu- ( 
viai dąug tinkamiau apyai- •; 
kščioja šią Kristaus gimi
mą dieųąr nesusiveldami - 
tiek daug su bizniu tokioj < 
tikybinėj šventėj/ . ‘ 
-. . ..-‘.*3 ‘ -J
Kekąlto prasiidejhno Dr-ja

Pereitą sekmadienį įvyko 
šios draugijos metinis nau
jų narių priėmimas. Po Mi
šių devintą valandą ryte, 
per kurias visos nares pri
ėmė Komuniją,? dvidešimtas 
viena mergina priimta į 
draugiją. Paskui visos ats
kartojo savo pažadus.

Pasibaigus iškilmėms, vi
sos nąrės nuvyko į salę, kur 
buvo paruošta pusryčiai. 
Per susirinkimą buvo išrin
kta naują yąldyba. Nauja 
pirmininkė liko N. Maske- 
vičiūtė; M. Strazdauskiūtė 
-L vice-pirm., J. Maskevi- 
čiūtė — ižd. ir M. Kedošai- 
tė — raštininke. Buvo ke
liamos mintys suorganizuo
ti ‘‘bovrling teams” ir reng
ti kortų lošimus.' Sodalie- 
tes, matyt, ketiną tęsti savo 
stiprų parapijinį veikimą ir 
toliau, . .

A». Vhvdo Jėsaus-Dr-ja
■ ■ ’ . t

Šį sekmadienį įvyks šios 
draugijos mėtinis susirinki
mas, Girdėti, kad per pe
reitus metus apie 30 ar dau
giau vyrų liko garbės na
riais. Tik tie tegali būti 
garbės nariais, kurie per vi
sus metus atliko mėnesinę 
Komuniją visus kartus. To
kiems vyrams tikrai reikia 
pažymėjimo dėl jų ištver
mės.

Iš Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey

KREPŠIASVAIDYS IR 
ŠOKIAI. .

žiavimas nutarta padaryti 
ateinantį pavasarį, šv. Jur
gio dr-jos salėje,' Newark, 
N. J. /• .. ' ; ... :

> Suvažiavimas buvo užda
rytas 6 vai. vakare su mal
da. '

Pasibaigus suvažiavimui, 
tuojau buvo paruošta 60-tos 
kuopos skani vakariene, at
stovams ir valdybai pagerb
ti. Čia padėka ir garbė 
turi įtekti 60. kuopos valdy
bai -ir nariams, kurie prie 
vakarienės surengimo prisi
dėjo, o ypač Šeimininkėms:

gausio 9 d., Vyčių 41 kp. 
rengia Apr. Pan. Šv. para
pijoj svetainėje, No. 5th ir 
Hovemeyer Sts., Brooklyn, 
K Y, didelius šokius ir 
krėpšiasvyflžio (baske t 

I bąli) žaidimą.
i 41 kuopos k'repšiasvydžio 
■lošėjai susitiks su Vyčių 52 
Elizabeth’o kuopos koman
da, gi Brooklyn’o merginos 
žais su Bayonneš’s vylėmis 
vakaro pradžioje. į_

Šokianis grieš geras orke R. Bieliūtei, M. Bernotie- 
stras lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Šokių pra
džia 7:30 vai. vakaro. Bi
lietu kaina 50 centų.

LRKSA.KiY. ir N. J.
APSKRIČIO SUVAŽIA

VIMO ĮSPŪDŽIAI.

rai, kad, kas tiktai gali, da
lyvautu toje pagerbimo va
karienėje.

Savi pas savus.. '
Sausio 3 diena buvo Išda

linti parapijos kalendoriai 
ii* klebonas ragino iš širdies 
remti savus biznierius, ku
rie remia lietuvių.' reikalus 
ir kurie palaiko parapijų ir 
lietuvybę. •

Laike sumos p-1 e Adele 
Gyraitė iŠ Worcester, Mass. 
gražiai pagiė d o j p solo. 
“Adeste Fidelis.” ^Taip gi 
p-1 e Gyraitė. pasižacįej o pa
dainuoti rengiamame vaka
rėlyje parapijos svetainėje. 
Apie tai parašysiu kitų pyk.

Vyturys.

HARRISON-KEARNY, N,J,

PADĖKA
. Gruod, 20 d,, užbaigiant 
Misijas Sopulingos Dievo 
Motinos Bftžnyčioje, Harri- 
šon, N; Jo vietos klebonas 
kini. L, Vaiciekaiiskas pra-— -j
nešė, kad Tėyai Dominiįco- ;
nai žadą įsikurti Lietuvoje Į
ir pareiškė, kad to vakaro ?
rinkliavą bus paaukota Lie- 
tfivios Dominikonų’ reika
lams./ ’ . . / • 'į

Neatsižvelgiant į tai, kad !
dabar yra daug bedarbių, i
kilnaširdžiai Tlarrison’o ir I
apylinkės katalikai, prijau* 
sdami Tėvų Dominikonų mi ?
sijoms, suaukojo $70.80. • ( 
Graži parama.
,BTėvų Dominikonų Ordeno

-• vardu nuoširdžiai“ dėkoju " - 
gerb. klebonui. Vaitiekaus* i 
kui ir visiems rėmėjams, ..

S.u: tikra pagarbą, / 
T. B. M. Paulukas, O, P, ' 

809 Lexington. Avė., .
. Ne.w YoTkvN. Y<

nei ji* ITrš. Mihndienei, ku
rios svečius taip gardžiai 
ir maloniai pavaišino, .pą- 
tiekdamos valgius ant skob
nių. , , ■ .

Laike vakarienės prasi
dėjo kalbos. Kalbėjo pirm. 
P. Montvila, A. J. Valan- 
tiejuš, rast. S. Lukoševi
čius, vice-pirųi. J. Žemaitis, 
ižd. J. Matūzas, L.'Tvaskus 
ir kiti. Visi savo kalbose 
širdingai dėkojo* 60 kuopai 
ir . šeimininkėms už taip 
puikią ir skanią vakarienę 
ir malonų vaišingumą, ir. 
kiekvienas baigdamas kal
bėti linkėjo 60 kuopai daug 
laimės veikime.. .

Vakarienės dalyviai, ska
niai pasisotinę, linksmai pa 

. sišnekučiavę ir įvairiais iš 
kuopų veikimo įspūdžiais 
pasidaliję, 7 vai. vakare at
sisveikino ir skirstėsi iš sa
lės, kupini naujų minčių ir 
pasiryžimo dirbti.

Dalyvis,

Piemenėlių mišiose labai 
gražiai pasirodė jaunųjų be< 

’ nas, Varg, E. Šlapelio vado
vaujamas. Vykusiai pasi
rodė ir choras. . ■

Kleb.: kun. L; Vaieiekauš^ 
kas pasakė labai graudų pa
mokslą.

Vakare Šv. Vardo svetai
nėje įvyko eglutės vakarė
lis. ‘ Čia vėl grojo, jaunųjų 
benas. J. Stasilibuis,

PAJOSI KLAIDOS. ■/
Gruodžio men. 20 d., 1931 * 

metų įvyko LRKSA. New 
Yorko ir New Jersey f,ap- ; 
skritieš suvažiavimas šv. 1 
Mykolo parapijos salėje, 15 
E. 23rd St., Bayonne, N. J. 
Suvažiavimą atidarė ap- 
skrities pirm. P. Montvila, 
2 Vai. po pietų, pakviesda
mas vietos kleboną kun. J. 
Petraitį sukalbėti maldą.

Suvažiavime dalyvauja iš 
viso su svečiais per 30 as
menų. Balvkus atstovai 
svarsto labai gyvai,- rimtai 
ir nuosekliai. Iš išduotų ap
skrities valdybos ir kuopų 
atstovii raportų/ paaiškėjo, 
kad šiemet veikimas kai ku
riose kuopose darosi vis gy
vesnis ir pamažu kyla, aukš
tyn. - ‘

Buvo išleista laimėjimui 
dešimt dolerių, kuriuos lai- 

. mėjo šie: penkis 'dolerius S. 
, Zax, 142 Watšon Ave.į Ne- 
wark, N. J.; du ir pusę dol. 

; Ruth Lauton, 82 Main St., 
Johnson City, N. Y/ir du 
pusę dol. laimėjo Ag. Stra- 
kauskienė, iš Bayonne, N. 
J., 60 kuopos narė,

Apskrities suvažiavimas 
nutarė išreikšti padėką 270 
kuopai/ Binghamton, N. Y., 
už pasidarbavimą apskri
ties gerovei.

Padaryta keletas naudin
gų apskrities ir visOs orga- 
nizacijos gerovei, nutarimų. 

_ _ į Apskrities valdyba 1932
A. Mandraviskiūtė, 830 m. užgirta ta pati: pirm-.P. 

Hollins St., staiga susirgo Montvila, vi’ee-pirm. J. Že- 
plaučių liga pereitą pirma- maitis, rast.. St. Lukoševi- 
diėnį.. • Nugabenta į Mercy čius it iždininkas J. Matū- 
ligoninę. Linkime šiai cho- zas. 4 * 
ristei greitos sveikatos. i Sekantis apskrities šuva-

AGRANŪMAS
Peter J. Kusavičius kam reikalin

gas kreipkitės 498 Ė. 7th Street, 

South. Boston. Mass, .

. Karininkas klausia karei
vį: . • ' •

—Kuris yra. pirmutinis 
kareivio privalumas . valant 
šautuvą. ‘

—Pažiūrėti į numerį.
—Kodėl? . ’ ? ’ -

i —Kad per klaidą nėišva- 
I lytum kito kareivio Šautuvo.

ROGHESTER, N. Y.
Kalėdą Eglaites Vakarėlis

Kalėdų pirmos dienos va
kare Eglaitės parengimas 
labai pasisekė. Žmonių bu
vo daug ir Seselių Pranciš- 
kiečių Vienuolyno Koply
čiai liko nemažai pelno. Se
sutės labai dėkingos.

TAMPYMAS IŠMOKĖJIMUI

MBS' daug esnnįe girdėję lfąpie visokį pirkimu > 
Išmokėjimui, bet taupymui Mttnokftjlniut dar. 

. nčra taip populiariškl.
Pranešimai apie “Kalėdų Klubus”, kurie vedu m i 

. bankų .per vls>j štili, priduoda šlokių-tokių reikšme ' ' 
npie- jo didumų. PUdėdant 50’ centų, iki kelių dole
rių kas-savaite per metus, amerikoną! sutaupė .be
veik $600,000,000 iki Kalėdų'. Tas buvo mažiau ne
gu per pereitus tris metus, ir net pervlršliio sumų 
1027, kurie buvo pasekmingi metai, su daugiau katy. 
$100,000,000. Tas suteikė stiprų paąkstinimų biz-.. ■ 

. ■. niui ir buvo sveikiaiiskis vaistus dėlto, kad tai bu
vo geri, tvirti, tikri pinigai.. Kalėdų Klubo narini 
bereikia rūpintis apie . Sn tįsio mėnesio biląs.' ' ■ •'

Taupymas išmokėjimui yra Žinomas ir daugely ki-. . 
tokių formų, pavyzdžiui, pirkimai ko-opetatyviškų . 
bankų Šerų, regullariško padidinimo taupymo inde- ,. ■. 
lių, pirkimai gyvasties, apsidraudimo ir taip toliau. 
Daugelis gerai manančių, žmonių neturi savyje tvir- .. . 
to nusistatymo atidėt tam tikrą, sumą regnliariškąi,, 

’ bet Kalėdų Klubas arba kitokie sutviirkymat su
daro reikalingą prisivertimą. Taip greit, kaip tik. 
žmonės Įeina j taupymo paprotį, tuomet jie stengia
si prisilaikyt savo iniciatyvos. - Mes ėsaihe žinomi. 
Europoje kaipo Išlaidi falis, bėt Šalis, kuri, dabar
tiniu laiku turi 51,000/)00 indėlių tąupymo bankuo- •’ 
se, kurių indėliai šiandien siekia $28,000,000,000, ne- 
gali būt pavadinta ištvirkusia. Ideališkas balansas 
yrą; tas, kuris atsako už abudu, protingą išleidimą c 
ir protingą taupymą. .

Editorialas iš 
Boston Herald, Gruod. 31, 1931 
Perspausdintas su leidimu

MUSŲ KALĖDŲ KLUBAS dabar atviras;.

Nuošimtis reguliariems indėliams prasideda 

Sausio 15 dieną

^BOSTON FIVE CENTS 
SAVINGS BANK

30 SCHOOL STREET,. BOSTON 

1906 Centre Street, West Roxbury, • 
. 696 . Centro’Street, .Įamaicą Plain

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
. BALTIMORE, MD.

. By Osborne

”“1 Ksme TbLD OS ALL ABOOT ‘MEIR EKPEUIEKJCES IN ) 
tfife UARKEGT JUNGLES - A6OUT LION HUNTS ••• 
AND ONCE.EHE SAID, HER HOSBAND UlAS COE- J 
NRRED BY A WATER- BUFFALO -- Jz

THE FEATHERHEADS

*3ĮR t BįĮfrjytf*

Jungtuvės
Jurgis Kauba ir Emma 

Karpavičiūtė buvo su jung
ta moterystės ryšiais Šv. AL 
fonso parapijoj, sausio 3 d. 
5 vai. vakare.

Susirgo

ĮSIDĖMĖKITE!

CHAS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

637 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Laidotuvėse patarnauju gerai Ir 
pigiai. Nuo 75—100-—150 dolerių. 

Pagrabus paruošiu. '.
Telefonas — South 0083..

. Vyskupo pagerbimas.
Sausio 24 d. rengiama va

karienė Rochester’io diece
zijos vyskupui J. .E. John 
Francis O’Hern pagerbti. 
Paskutiniu laiku vyskupas 
atsilankęs pa^eiškj norą 
dalyvauti lietuvių pareng
toje pramogoje. Tikietąi y- 
ra jau platinami ir tikima
si sulaukti didelio skaičiaus 
svečių. Kadangi Rocheste
r’io diecezijos. yyskupas la
bai įdomaujasi lietuvių vei
kimu, todėl būtų labai ge-

/OW>ELIX--VJE METIME 
VJIFE OF TUAT AFRICAN B|G 
GAMĖ HUNT6R AT OCR. i a 
^EWlNG ClRCLfe TODAY k/

YEU? )
AND ONLY ĖAMĖD MIS LIFE\ 

0Y A WELL-AIMED SHOT WiTH 
THE LAŠT BULLET IN HIS ‘ 
: RIFLE ■H (WUAT BORE?

Misimderstanding
UIHY,F£MX l-H0W CAN A 

MOU SAY' 60CM A T»4lN<S/ 
I Mink it was vjoNDEfi-; 
FOllV INTERESTiNG ’
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DAJIBIKTMAS
. (TheWorkerJ

; jfį^Į J ’ Pnbl^<^eveiTinJĖ®AY«iiailBp)AY
, ——by— '

tAnrr jokm>b« ijiratrAMUK b. o. abbociatioh or iabob
JBntflred w įceond-claM nutter S«pt 12,1015 u. tha portj office^at Boston, 

ttrtter the £ct ofmuxha,lir?0 <
JU»epUnce foY mnlUnife at spedal »at« at )p<jsrtage ptovtoėd for In Saction 1106 

Act of Octobir 8,191T, authorlMd on Jnly 12,1818
’ - x * te. ”• K. ‘ . *

., SUBSCmPTlON BITES: PBENŪMEBAT08 KAINA: ,
Domeatic ytariy .............„.$400 Amerikoje metami .......,....,*^00 
Eor*lgn yearly..................|5,OQ Užsieny metami ................15.00 
nomestlc once per week yearly..|2.00 Vien$ kart i&vaitfje metami...,.>2.00 
yorelgu onca per week yearly....?2,50 Užsieny Irkartsavaitėje metams..$2.50

DARBININKAS
366 WEST BR0ADWAY ’ SOUTH BOSTON, MASS,

. TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

NAUJOJI ENCIKLIKA AFRIKOS ŠVIETIMAS

“PIATILIETKA" IR RAU

DONOJI ARMIJA

jų skizinų ir erezijų seklų, 
tai Pijaus XI enciklika ra- i 
gina suklydusius g'rįšti 
prie Katalikų Bažnyčioj 
kuri viena uoliai apsaugojo 
Kristaus mokslų pilnoj ne- 
pąlieciamybej. Jau būtų 
metas '‘tas padaryti, nes 
penkiolikai šimtmečių, nuo 
Ephezos Sinodo sukakus, 
pasirodo, kad Katalikų 
Bažnyčia, kaip tuomet, taip 
ir dabar, išlaikė tų patį tikė 
jimo mokslą, o Nestori jaus 
pasėkėjai *—■ pravoslavai “ir 
paskui išsivystę protestan-1 
tai — susiskaldę į. daugelį!

Buvęs ilgų laikų Vilniuje 
jėzuitas, kun. Kanoka 50 m, 
amžiaus; dvasiškos vyriau. 
te>es ’ įsakomas persikėlė 
Pietų ’ Afrikfe . šiauiinen 
Rodezijen ir po kelių mėne
sių atsiuntęs ’ saviškiams 
laiškų. Pasisemsime kele
tą įdomesnių žinių iš laiške 
apie tuos tolimus kraštus, 

’ Naujai pravąžiųo j a n tį 
misijohierių sutiko stoty du 
tėveliai ir parlydėjo -^5 k> 
lometrų lauko ir žolėm ap
augusios dykumos * kelių 

įcentran. Kita dienų Čhi- 
kuni bažnytėlėj susirinko

Anglų spauda ris dąu-| žmones reikia apginkluoti 
giau ir daugiau nagrinėja įt kas... svarbiausia, maitin- 

. bolševikų . klausimų. Žino-|& Armijos maitinimas ka
rna, eksperimentas komuni- ro metu yra visų svarbiau- 

t stinio susitvarkjTiio tokios mas uždavinys,- Dar Napo i 
didelės valstybės kaip Bu- leonas yra- pasakęs, kad ka- 

.sija, jau savaime, yra į-riųomenė maršuoja ne-ko-, 
"domus dairiais. Taigi, viso jomis, o pilvais ir alkani 

: pasaulio .’ 'dėmesys yra ari kareiviai neturi nė. drąsoj 
kreiptas į komunistus. Pra- 

į džioje trukšmingąs bolsevi- 
i ..kif užsimojimas suorgaiii-l 
i * zuoti Rusijos .ekonommę 
■ būklę iki to laipsnio, kad ji 
į į penkis metus -pasivytų ir 
j pralenlrtų. kitas valstybeš-r- 
l , sukėlė nuostabaus susido- 
> ■ marinio,. ar tais) galima 
r įvykdinti. Sovietai sako, 
i * kad galima ir dar gi grei-

vetghį: pirklių , 
ntnijas centras,

Pernai met buvo, išąi'dy- 
ta baltųjų vergių centras

Migdai.” Šiemet.vėl 
šiunstus nauj ūs centtas^ ku
rį sudarė tie patys žmonės, 
tik labai nekaltu pavadini
mu . - * Moterų savišalpos. di'- 
ja su sanatorija” su būsti
ne c. Corrientės 3431. Pd- 
iicija suėmė risų^iųrsonalųr— 
ir pacientus,” kurie pažy
mėti t^polacos,” bet žydišv 
komis pavardėmis.

Suimtieji laikomi žinioje 
teisėjo d-ro Rodroguez 
carnpo.

Ieškojimai ir .suėmimai 
'energingai tebėvėdamį. po. 
visų miestų kom. /Leopoldo 
Lūgimes, ’ ri . • .

nai jau vietos vertėlgų žy 
dų supirkta ir sutvarkyta. 
Trūksta maisto. Kasyklos 
uždaromos. Baltieji darbi-- 
Minkai neturi kapitalo grįž
ti namo. Jie pavydi juodip 
kams, kurie gali misti’ kte 
minais ir varlėm, ne’reilte 
lingi rūbų, nesirūpina šei
momis, blogiausiu atveju 
ateina misijon .ubagauti, d 
jei tam yra ^ier tingūs,, tai 
sėdi palapinių duryse, kan
triai laukdami mirties. 
Brangumas jau (įūbar dide
snis nei Europoje. Ryžių 
maišas kaštuoja .60 litų. Ple 
čiasi ligos. Kunigai virsta: 
daktarais,. o misija ligoni
ne.^ Visi daukiarišmalūųfi^ 
gimtųjų kraštų. Tai toks 
dabartines Roderijds vaiz
das. Tuo tarpu seniau..* čia 
būta aukštos kultūros.

Pilotai vienos aeroplanų 
eskadi'įlės pastebėjo, kad 
krašto gilumoj, džmiglėse 
h. dykumoj jūros link eina 
taisyklingi, tiesūs keliai./Ša 
lia riokso griuvėsiai.' Tam 
išaiškinti ekspedicija tikrai 
atrodo puikiai' užsilikusius, 
kelius ir .aukso kasyklas. 
Dalis jų stovėjo taip, lyg 
būt pamestos pačiame dar
bų įkaršty. Nes visi instru
mentai ir lydimo pečiai iš
likę sveiki, ir liudijo apie 
aukštų tuometinės aukso ga 
mybos technikų’ Šalimais 
buvo ženklų, kad daug vė^ 
liau buvo mėginta, bėne: 
poitugaliečių kasyklas at- , 
gaivinti; Bet jų nepasiek-’ 
ta nei dalies buvusių kadai- ■ 
se tobulumų. Spėjama, jog ’ 
tai būta Salomonb, Judėjos 
karaliaus, aukso . kasyklų. 

J Jų gaminiai buvo skiriami 
garsįųjai Jeruzalės ' bažny
čiai papuošti, Sienose ran
dama daugybe piešinių, ro
dančių fenikiečių kultūros 
įtakos žjūniį Yra Baaliaus 
ir Astaros dievų atvaizdų. 
Pagalbinės . statybos, .rodo, 
jog Čia būta dviejų . rūšių 
darbininkiį;'. aukštų ir že
mų. Greičiausia, tai buvo 
vietos juodukai' pigmėjai 
nykštukai, kokių įr dabar 
apsčiai . Afrikoje aptinka
ma. Iš viso ko matyti, kad 
3,500 metų atgalios kasyki 
.lose“įvyko kažin koks per
versmas, . maištas ar nelai
mė, kad jos buvo staiga ap 
leistos. Vėliau lankjdasi ir 
kitiį, nes surandama indiš
kų, graddškų kinų, arabų 
ir romėįų pinigų ir Įiagras- 
žinimų. Tuolaikiniai auksh- 
kasiai nežinojo pompos, to-

1 dėl nėgebėjo kariauti' su gel
• mės vandenimis, kurie ųž- 
; liedavo : paskyrus urvus,
• versdami žmones palikti jų 

turtus neliestus ligi šių lai
kų. Dabąrtuiė eksploatacija 
varoma dideliu įnirtimu ir 
duodanti gražaus pęhio. Po
draug uoliai renkami senos 
gadynes palaikai. .

Pats iš savęs, kiek nepri
klauso mm žmogaus, pasau
lis yra nępūptetai. tvarkin
gas ir visame stengiasi įgy 
vendiniir palaikyt tvarkų. 
Taigi, reikia manyt, kad; ir 
ta. šiandien viešpataujanti 
Ainerikdjeį netvarka tureSj 
išnykt jei tiesa ir žmonis*

. Naujoji Pijaus XI encik
lika uLux Veritatis,” iŠlei* 
sta pereitose Kalėdose, kaip 
:ik atitinka penkiolikos 
šimtmečių sukaktuves Vi- 
suomeninio Bažnyčios Sino
do bei Susirinkimo, laikyto 
Bphezoj, ■ Mažojoj Azijoj, 
431 m.* Tame Sinode būva 
pasmerktu -klaidatykistė bei 
erezija Nestorijaus, buvu
sio Konstantinopolio Patri
archo, kurs klaidingai’ tvir
kino, kad Kristus turi di 
ašmenių, dieviškų ir žmogi
ška, vadinasi, kad tartum y- 
ra/ne vienas Kristus, tik tai — susiskaitė i daugelį |WV bažnytėlėj susiiinko 
du. ■ Tas Epiiezo Sinodas! skyrių bei sektų, kurios ne* geroka, saujelė juododžių. aĮ 

sutinka ir tikėjuno moksloĮvykusių. pažiūrėtu _ Jų gai:; 
esmėje^ ir apejgosbri Pte

fakte — tai geriausias’ ar-1^ių jiadai-ė gerų „įspūdį 
gunientas, mirodahtįs, kiir|Sūnopkai ir jis, kad ir ne
yra tiesa, o kur klaida. TuoĮtUredainas vilties pramokti 
būdu, per savo įg^įį^pjųl afrikoniškai, dideliu atsidė- 
Šri Tėvas dar sykį ištįesiaįĮinni griebėsi -darbo. Bėt 
rankų. wMaidintomš krikš 3an metrukus įsitikinu, kad 
■čionių sektoms grįžti į tikė- apaštalavimas Pietų Afn 
jimo vienybę. , kospsųlygosjė, jeigu bendrai;

Mes . galūne tiktai pasi-pf'^mŪ^ tai eina .lėtu, labai 
džiaugti dėl Katalįkų Baž^r^ ^^P}1’ 
nycios Ganytojo uolumo.] Jėzuitai, daugiausia leii- 
Jis eina savo pareigų- drų'-pf3'^ ,^°i anglų koloni- 
siai ir tiesioginiu^ kęliu, | iū] sn pertraukomis nuo 

f. Tiesa nebijo šviesos ir nesi* Į Iš visų 800,000
; sarmatyja viešai pasirody- p^vnntojų apkrikštyta^ jau

■ ti. Kaip tai būtų gražu, r . Istel§ti keli- bažnyt- 
kad eiliniai katalikai, eida- Į darnai, •- įkurta kafecheti 
mi savo Ganytojo pavyz- seminarija... Jų baigę is-

■ dzin, viešai ir drųsiai pasi- sklaidomi po kfhštų ir pa
skelbtų esu uoliais savo tį-įrių tėvų tik kartkartėmis 
kėjimo išpažintojais ir vyk-|^a^0^ .inspekcijos . tiks 
dintų katalikybės principus ra^s: išklausyti vietinių gy- 
savo, gyvenime. .“Nesige-K^0^ skundų. Prie se-, 
džįu' Evangelijos l”, — pa rnip{U‘° glaudžiasi ūkio įno-

. v™'sakė šv.. Paulius. Koks tai įkyklū ir 8 sešeriy vudainl 
skaldyti Bažnyčios gražus m sektinas obalsis! jnodų margaičių bendi'abu 

■ ciai Chikuni. Prie gelezin-
. Į kelio stoties įsitaisė 15 na- 
, Įmų nuestelis. Bet dvasinis 

lįfš’djų aptarnavimas , pasunki- 
1 namas tuo, kad baltieji, nie-

- - > • ku būdu: nesutinka kartu 
. melstis su juodukais^ Ten- 

Garsusis Napoleonas, bū-, kruvinus kaiųs, - verkiaųčias ,ka po dvi mišias laįkvri; 
^--<motmas,ka^uju pasiuvusiu J Baltų katalikių esu 10 žmo-.

kareivius,, ^našlaičius, kųdi nių, kiekvienas kitos tauty- 
knis... Įbės* Viskas atliekama ang-

O tik paminėkime Kris- lu kalba. Bet šubsidijuoja- 
taus vai'dųĮ. įr mūsų Iranu paties ordind bei Rymo, 
perbėgs šiurpuliai, prisimi Baltieji nepripažįsta juodų 
kančias, jų,pašią^ojimų;teį dvasininkų, nei eina įš- 
nufe pirmųjų krikščionių [pažinties, kur - savo nuode- 
pasvarstykime . tik Jėzaus i^ate juodieji;
Kristaus vardo reikšmę. Žo-į .vte
dis lietuviškai i-eiS’Į Šalis tiuriuga iškasenom, 
Ma - Išganytojas. A Šiuo M '®aisai 
vaidu AukšMaūsiš pareiškėF^t * "T®' 
mums savo plan9j o pate igjėelezmkehs ir vienas plen- 
ganvtojas parodė mums di- tas- ? plotas kehohka kart 
džiausiu meilę ir josios ga- Vikta de^

t ' te zmtenj a dažnai rauna sau
\ Jėzaus ‘Vardas vra ne- aukll tarP europiečių, Klri 
įkainuoj amai brangus. Ir pate tiek nelygus^ kad po 
tenka džiaugtis, kad^Ameri-r1^^^ ® laipsiių šalnų vi- 
koje..yra galinga šv. Vardo ^^eųy .pasidaro: ligi 30 
vyrų organizacija, kuri šį lipšnių kuitros. Ligi grud- 
sekmadienį miųi Šv. Vardo]nelaukiama^ lietaus. 
Švente. Linkėtina, kad ir Į Šuliniai:.baigia, džiūti. Saus- 

= lietuviai katalikai vyrai p sudegino dei’lių. Badas 
te’-- riĮ’ ' Kasdien ’ma- 

_ d ’Jlyt.prerijas degant. Galvi- 
dora gyvenripa* blkani ir pradeda stipti.

■ Šieno atsargos būt galima
padaryti, bet skiųzdės,. ter
mitai, bematant mupaikintų 
šienų kariu su daržinę. Tie 
įkyrus vabalai puota batus, 
įubūs, inediniūs daiktus ir 
nuo jų pasislėpti Sunku* 
Kovai su gamta pasveria- 
ma daug energijos. •. Var^ 
J / .J,;/;;*

prastų darbų nepaprasta liai rędcsmmgu Kų reiškia gęini&į y<ida nuo jiu- nkononiiiiia kliris, kūrisrcia

buvo sušauktas prie Popie-1 
žiaus Celestino. Uoliausias 
katalikų mokslo gynėjas 
buvo tuomet Kirilas Alek 
■sandrietis. . jis pirmas iš- 
[parodė Nestorijaus klaidas 
Lbet pirm, negu jas pasmer- 
Įkti,.' -atsiklausė Popiežiaus 
I Celestino nuospr e n d ž i o, 
j tiiomi pripažindamas, vy- 
| riaušių šv. Tėvo autoritete 
tikėjimo dalykuose. Ephe- 

[zos Sinodas .pasmerkė Nes- 
Į tori jų ir aiškiai nusprendė, 
Į kad. Kristus, , nors turi dvi 
Į prigimtis, yra. vienas ir tas.

vykusių pažiūrėti. .Tų gari

[džių padarė gerą .įspūdį

Bučine priękiaujančius 
žmonėmis.

nė noro kariauti. O kaip 
išmaitinti tokių *a r m i j ų, 
kuomet dėl. komisarų nesu- 
manumo badauja viSa ša-) 
w 

. Toliau, tokiai armijai pa-jT . - 
judinti reikia tobulos tran-pats' Dievas—Zmoc

Įsportaėijos, o sovietų susi-|Kds- Taip pat nustatė dok- 
siekimas apverktinam sto- *** 
vy. Galop kyla Mausimas vo ^ytojos motinystę, n 
dėl armijos’ ištikimybės. I^ipazmo vynaW Popie.

v. \ ri K’nvmte pieziaus autoritetų tikėjimoemu kaip i penkis mete. Kai t ims neis mubtis dėl ^ose ’
Pasaulis nuostabiai laukė tuščio nieko, o -priverstas ®; .. liy v . ,

namo pamatai prade to bv- pusiauos pne pirmos pi o- . . . ■
i - ... ’ rr? Tni64 /r istorinius. įvykius. Kadan-; , „.reti, ir gailioji wpiahliet:Uos. daigi klausimas, ai L erezirn nte
| 7 ka’.’ susmuko. Milžiniški raudonarmiečiai, badau-te. jaus.e ja p a 
te užsimojimai' lūm tik užsiri jaučių ūkininkų sūnūs, no- te0 , .v .
I * ... te a te'nnimKv rvUp n v vienybę irišperėjo busimų-! mojimais, nes pritruko mė-Įves aukoti savo gyvybę uz| , • , f . ..

’džiagoš ir pinigų jiems, komunizmų, kurio susmuki- ,ri . ’ ;
įvykdinti. Dritrūko įr dar-[mų.taip aiškiai mato,. a -T TO T 7 A

i ...bininkij, ne dėlto, kad Rusi- Taigi raudonoji .armija J Jį, (J V AKIJO S V jtlN 1 Ji i 
Į- joj jų nebūtų — ten kiek-]tur būt jai^ nę^ taip dšti^ . . • \ • ' ’’
L vienas'darbininkas privers-] te,? j*0®? daug tū Į . ;
į: tas dirbti vergiškų vaiste rint?. bolševikai neišdrįstą
L bes,darbų — bet nesurasta [ pasiųsti nė mažos jos dalė-Į damas ištrėmtti Šv. Elenos 
L • sumanių člarbininkų, kuriepės ‘darbininkų kiniečių” I į^loje? • vienam generolui 
į‘ įgalėtų varyti naujai pasta-[reikalams apginti. . .
į... ‘ lytas dirbtuves. ■ Komunis- Raudonoji armija asme-Į
I tįnis ūkio sutvarkymas, ar-Įhiškai gal ir drąsi.
\ ba Ivolchozai, toli,a . .v ... .. __

•'i davė tokių rezultatų, kokiųĮbinirkais, dvasiškija ir bo-teįs n|10kejau uždegti mi- 
c- ^omiuiistiii* tikėjosi ir ko-Į^tes. Bet, kaipo .komuma-| mas, kurios clėl manęs ėjo 
{kius darbininkams pažade-Į1!10 reikalų gynėja, ji laiko-[nimtL Tačiau šventajai

I- [ugniai širdyse sukurti rėi- 
K.Įkėjo mano akivaizdos, ma-

1 no žvilgsnio elektrinės ki
birkšties, mano balso, mano 
žodžio. ’ Be abejo, turiu, pa
slaptį tos, magiškos jėgos,

[taip pasakė;, te
Komunis-1 Raudonoji armiją asme- “gt.ai 'kuo aš labiausia 
_ , — , - . ' stebiuos ir kas man griežtai 
gražu ne-Į’pasižymejo kovose sū dar |roįo Kristaus dievybę. Aš

- kbmįuiistai* tikėjosi ir ko-Įbomis. Bet, kaipo komuniz-Į nįas, kurios clėl manęs ėjo

į jo< Valstybei.’ neišlaikius .te- kibai saugioj atsargoj.^ | 
L savo pasižadėjimų, darbi- te ; ~ ■ _____
‘ 7 ninkai nustojo pasitikėjimo
A.-komunistmėj tvarkoj irPteS,^^yfm^5^0,S 
J' dirba įtik Lš prievartos.L

• “Kulokų,’’ bei ūkininkų lie- bCtCiALlK 1Ate >
■ gerbiančių komunistinės ~ 7 J kuri 'pagauna žmonės, bet
į įvaatkos, atsiranda vis daų- . ^°mis dienomis Kroku-| negaliu jos perduoti kitahų- 

giau, ir-dėl jų didelio skWRte Pr*.^į^I11‘a?^a"Įnū vieno'generolo negalėjau
j . Siaus ir griežto pasiprieši? 3os išmokyti,, nežinau nė. tos
Įį nimo .̂ komisarai . negali jų kuąUzmo šulų . Lenkijoj;|paslaptieš, kaip padaryti, 

4 suvaldvti. žodžiu, pasaulis Į socialistų atstovas, jiš te^ mano vardas ir meilė 
> pamatė, kad iš ‘piatiliet-Nau buvo -išrinktas į Austri- 
! o kos” nieko -eišeina. i°s parlmneiitų. Po karo pa-

Nušvietę viena žvirbliuP*0 W i>at i Lenkijos sei-
1 haidvklę, vadinasi,, taria- kiu-io vienu tarpu, buvo
: mųja ekonominę, bolševikų M vicepū-minmkas. Prieš 

. /{ ^rętormų,”. anglų, laikraš-wrasė pa--
‘į ; Šiai imasį nagrinėti tikrąjį! *
t.| bolševikų galybes įnagį - .
v raudonųjų . armijų. . Koks
,tosios armijos tikras skait- 

liūs, — nieks tiksliai ųepa-
j bako..z Apskritai, priimta
■’>.. manyti, kad taikos metu

■ raudonąitee&ų yra apie 
‘600,000,' bet paskelbus mo- 
vbiUzaciją, raudonosios ar

mijos eilesna gulėtu.stoti a- 
pie. dešimts nūHjonų rėzer- 
vistųteatsarginių. Tai mil
žiniškas' skaičius. Bet tuos

komunistinė s

j J šaukti viet os klebonų, susi-. 
■. taikė su Bažnyčia* priėmė 

visus ‘'Sakramentus ir prieš 
kelis liudininkus atšaukė vi
sas- savo.kalbas, rašte iy 
darbus, pasakytus ir pada
rytus . prieš Dievų . ir prieš 
Katalikų Bažnyčių, ;:'

Ne kiekvienas gali pada
ryti kų nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa-

man amžinai gyventų žino 
nių širdyse ir darytų ten 
stebuklus nepadedant mate
rijai.' Taip pat1 buvo ir Ce
zariui, įr Aleksandrui. Gu
lų gale užmiršta mus nr už
kariautojo vardas tėra te
ma mokyklos rašiniams.. 
Koks skirtumas yra tarp 
mano skute ir amžinosios 
Kristaus; karalystes,.. kurs 
yra mylimas, garbinamas ir 
skelbiamas rišame .pasauly
je! Aigi Kristus mirė) Ar- 

. gi tai bereiškia veikiau, .kad 
amžinai gyvenai” ' .

Šie Napoleono žodžiai gir

švente.

e? 
K J i

f

daugiau \įvertiiitų •■ęrganį-[Bakybo bve. 
zuoto; ‘katalikų veikimo rei-l 
kšmę‘ ir savo Ji 
mu labiąu pagerbtų Šventų 
Jėzaus Vardų. . \ .
ę-:— '”x '1 \ ' ‘•-a

Vyrąs įsteigė valstybę, 
moteris namus* Bot dabar 
valstybės . uždaviniai ■ taip 
stmkūsj kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose; . ..
Minga do^ Aąįg. oyepjm,;. apstMina

Comod. Rivadavia. Ne.se- 
seilai čionai.. atvykusį; spe-i 
cialė komisija iš Bs. Aires 
suėmė 60 baltosios vergijos 
agentų.. Taip suimtųjų .y- 
ra lietuvis Jonas Bagdonas, 
kuris jau 3 metai, kaip, už
siiminėja > šituom ’ šlykščių 
darbu. Jo pirmoji auka bu
vo 1929 metais atvežta iš 
B s. Aires Stasė Vaiš Viliute.

KATALIKŲ SEIMELIS

ALRK. Federacijos Nau
jos Anglijos apskrities ka
talikų 7-tas Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1932 m,,. įiė-‘ 
tuvių Rymo Katalikų Šv. 
Pranciškaus parapijos Sve
tainėje,- 94. Bradtbrd Si., 
Lavrėnce, Mass,. . (

Visos Naujos Anglijos ka 
talikiškos organizacijos, pa- 
rapijos, pašelpines draugi-’ 
jos, kuopos, chorai, rateliai- 
ir kitos išsirinkite kuodąu- 
giausia atstovų į Seimelį. 
Šitas < ‘Seimelis bus labai 
svarbus,-nes kun. K. Urbo-, 
naričius, Federacijos apskri 
ties Dvasios Vadas ir Cent
ro. garbės pirmininkas ir , 
kun. P. Juras daug rūpina
si, kad Seimelis pavyktų. 
Visų Seimelio tvarkų vėliau 
praneš kun, P. Juras. . Vi
sais Seimelio reikalais krei
pkitės, pas kun. P. Jūrų, 94 
Bradford Št., Lawrenee, 
Mass. ■

Primename, . kad organi
zacijoj, draugijos ir tt. siųs
damos" atstovus į Seimelį tu
ri įduotu įgaliojimus su val
dybos ir vietos klebono pa
rašais. ..

Federacijos apskrities val
dyba/ - .

* . Dvasios Vadas, kum K*
.„r

Pirm. V. J;. Kudirka, ..
Rast & čeilfauskas,

“ŽIDINYS”

dvasia.. —,;Boūket’ Washihgt šiandie Napūleono Vardas? nafVes prie dvasios jaunatvės.jmisti ne mūztan negu ki- „ „ M‘ ‘ .... ' . / [ku jis primena,m. J Vienįprot B, Šalkauskis. • /. * te Kas buvo parduoti? so-knmas nugalės, sayymeilę
toli. Ką jis primena,... Vien Prof, B, Šalkauskis.

Prot Dr. V. Mykolaičio-Putino rtOan* 
JaniM Hteir*turo«,Jaok»io, rttraomni* 
Ir tkademlžkojo gyvenimo lUnatraotu * . 
xn5h«ln!» luriialaa yra dldttOfrltRi 
rlmčituslM, iAhmlanelan ir kiebrtwęitt . 
preallnviftuiijatoi Imognl Unkamianįto- 
lUtttviu inmaUK TmHI «tol

kalnu sietuvoje: met 
nnim.ao lt,; Amerikoje metama IUO, 
t>u«tneČiul|W: . . . •

Adr.: nidlayV KatoM*. lalrrto Al 
•. ■
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BLAIViNIUKŲ SUSTVIENYMO CENTBO } 
. ■ " " VAIDYBA . . / * į

r Kun, J. J. Jakaitis—dvas. vadas ; Kun. Jonas Bakanaa—pirm,;
, Kuu. J. Ma&ullonls—-I-asis vlce-pljttn. ; Pr. Maukus—-inaaia Ylce- 

plrin, ; V. J. Blavackas—raSt, 7 Mott štr„ Worcester, Mass., O, 81- 
dabrlenė—Ižd,, JB, .Cornmbirvveallh Avė., Woręester, Mnės„ K; Bal- , 

nya Ir J, Svlrskas—iždo globia"jai; Kun. Fr. J. JuŽkaltls—retlak.to- 
rlus, 432i .Wlnds0r št, Cambridge, Mass.

f

. VI£ DĖLTO DIRBSIME

Blaivininką vadai visame 
pasaulyje galvoją, kaip su
rasti geresnes priemones 
biaiyiiiimui, Net buvo to- 

\ kią blaivybes vadą, kurie 
aštriai kovojo už prphibici- 
ją. ProhibĮeiją įvedė Suo- 

J rnija ir Amerikos J. Vals
tybės. Gyvenimo praktika 

. aiškiai parodė, kad prohibi- 
eija ne tik kad nepatarna
vo blaivybei, bet pridarė 
vargiai apskaičiuo jamų 
nuostolių.

Suomijoje prohibicija jau 
susilaukė sau užtarnauto 
galo. Ir nėra abejonės, kad 
ir Amerikos pi^hibieiją sų- 
siilauks panašaus likimo. '

Ne joki idėja., ne joks 
darbas nepasieks savo tik
slo, jei bus taikomas Įirie- 
Vai’tbs- prįmonėmis.

Blaiviiiinkų vadai dabar 
renkasi kitus kelius. Ty
rasis blaivininimo kelias , tu
ri eiti per tautos ^rietimą 
ir tautos auklėjimą.

Švietimas ir auklėjinįas 
‘ nėra vieno momento dar

be! sunku jį įkūnyti ir pa
daryti darbu.

‘ Labai lengvą suprasti, 
kad įvairios tamsybės, prie- 
tarai gali užsilaikyti tik

ten, kur. nėra ‘apšvietus, kur. 
nėra išsiauklėjimo.

Jei musu inteligentai gir
tuokliauja, jie nusideda 
prieš visą tautą keleriopai/ 
Jie kenkia inteligento var
dui, jie sudarko visą geros 
valios žmonių viltis ko nors 
geresnio sulaukti, jie rodo 
blogą pavyzdį mokslą ne/ 
ėjusiai visuomenei. . ) ;

Blaivūs inteligentai, kad 
ir neveiktą blaiviu i n k' ą 
draugijose, *vien tik savo 
gyvu pavyzdžiu padarytu 
reikšmingos įtakos. Blaivi
ninkai to tik iš inteligentą 
teprašo. Eiliniai nariai at
liks visus “juoduosius” dar 
bus; jie varys įvairią pro
pagandą; jie kibs į įvairią 
parengimo darbą. Blaivi-’ 
ninkai supranta, kad ją. 
vieną pajėgą neužtenka.- Ją 
tartas balsas dažnai lieka 
balsu tyruose šaukiančiu,' 
kurio niekas neklauso.

Žinoma, būtą gera, kad 
mums nereikėtų kalbėti ą-’ 
pie inteligentus ir apie 
šiaip visuomenę. Neturėtą 
būti skirtumo, • bet, kadangi 
mūsą visuomenė- nėra tbbu- 
bulai susitvarkiusi, -esame 
priversti skaitytis su esą/ 
momis sąlygomis.

Svarbu sugebėti kiekviė-

f

MUKOOMAS

JAUNAMAS?

.. . DRAUGIJŲ VALDYBŲ
klubui, daugiau papasakojo tos uz nesirupmųną jau-. . ‘ .

’ nime .užlaikyti “bendrą rt . ’ ADRĖSm • H
tvarkingą lietuvių gyveni-; 
mą.” Taigi, ponuli, mūsą 
klebonui kaip tik tas Tupė
jo, Mūsą parapijoje susi
tverė jauni'Vyrai, klebonas 
visada priklausė' ir įėmė. 
Klebonas manė1 pasitenkin
ti šia draugiją ir kitos ne
tverti. Su laifcu pastebėjo 
joje nesveiką dvasią, ®os 
draugijos neardydamas, su
manė ją palildi ramybėje ir 
griežtai katalikišką Įdubą 
sutverti ir jį parapijoje už
laikyti. Klubas juk tai 
arti pusantro šimtu nartą ir 
klubo kambarius, Jo tymas 
kas sekmadienis žaidžia 
Klaščiaus, salėje ir dar ne
turėjo deficito. Klubas au
ga, bujoja ii* reikėtų džiuug 
tis j<r veikimu, Bet kaikam 
nepatinka. Jauną Vyrą 
Draugijos veikėjai apgaile
stavo, kad klebonas taip į- 
žeidžiamas. tokiu šlykščių 
straipsnių. .Reikia stebėtis, 
kad “V-be” jį talpino;.ne
būtą buvę nuostabu, . jei 
“Laisvė” būtų’ talpiniisi..;

P-as V. J. Vyšnius netu
rėjo gerti norą.

Kur. Aiifj. parūpijon.as. 
BroolilįfHy Nf Y

'‘SAULUTEI"
“Saulutė” ema du kartus per 

mėnesį 16'.pusk.didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metą 6. lt.,. 
Latvijoje,' Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tą 8 lt. . . - .

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai. .

rlai, dabar •. priklausą kai

V. J. Vyšniua gruodžio 
529 d. 1931 xin. “V-je” šmei
žia kun. 8. R Remeiką už 
neva„ jaunimo krikdymą 
Kaltina kleboną už Jauną 
Vyrų Draugijos išniekini
mą bei šmeižimą susirinki
me ii* galop bažnyčioje. Po
nas Vyšnios ne susirinkime,’ 
nė bažnyčioje, vadinasi, ne
buvo, nes, netiesą paraše. 
Nė vienur, ne kitur klebo
nas jauną Vyrą Draugijos 
neminėjo (ypač bažnyčio
je)^ jis visur tik aiškino 
reikalą priklausyti prie ka
taliką klubo (nesenai para
pijoje siisiorganizavąsio) ir 
nesidėti į bespalves ir nėka- 
faElaskas Lrganiza e i j a š. 
Kun. S. P. Remeika yra už
simokėjęs Jauną Vyrą Dr. 
narys. Ar jis ją niekino? 
Ne/tik apgailestavo jos ne
veiklumą (jau metai, o nė. 
sykio nebuvo užkviestas su-

iš ją darbuotės, Bet saky
ti, kad ^bažnyčioj iš.sakyk
los dvasiškis Remeika, paš
ventė veik vieną valandą lai 
ko šmeižto būdu apkaltinti 

! Jauną Vyrą Draugiją,” tai 
p. Vyšnius” mskiai meluoją 
ir šmeižia Jaunų Vyru Dr- 
jos narį kun. S? Ė. Remei
ką. Jis suteikė Jauniems 
Vyrams meškos patarnavi-. 
mą. Jei klebono pastabose 
matė kaltinimą ?Jauniems 
VjTams, tai tik p. Vyšnius 
primetė tai organizacijai, 
kurtos jis nesąs nariu.

Antras begėdiškas aiški
nimas p/VyŠniaųs apie1 kle
bono suinteresavimą p. Kbrt 
sčiaus sale, P-no Vyšniąūs 
žiniai galiu pranešti, kad

sales akciją- (nes jos neek- 
zistuoja), bet paskolinęs p- 
nui .KlasŠčiui vos pusantro 
tūkstančio dolerią (sale gi 
kainuoją jjusantro Šimto 
lakstančią dolerią I. — kąi-

šfrmkiman), nėsugebėjimą P° antro niorgečio. Ki- 
' vesti savu reikalą ir narių Jotini Vyrai ne dėl ne- 

atsimetimą.. Tuo laiku Jau- patogumą, bet dėl pašėna- 
ną. Vyrą basketbąll tymas. y°^s komisijos susipykimą 
nebuvo draugijos, bet trijų i^etę KlasČiaus salę ir var

tojo dar perniai Beldman’s 
sale. (ten pat Maspethe), 
Gal p. Vyšnias galėti! pa
aiškinti dėlko Jaunų Vyrą- 
tymas, dar nepastatytam til 
tui, jau nbri grįžti KĮaš- 
čiaus salėm . Nenorėčiau 
keltį nekuriu nemalonią da
lykų, .bet “geraširdį”i 
Vyšnią reikia dar painfor
muoti,

vesti savą reikalą ir narių

nu Vyrą basketbąll tymas

žinomu asmeny . Tik vė-. tojo dar ' pemiai Teldman’s 
liaus (po klebono išmetinė
jimo) šie asmenys gavo di-_ 
jos leidimą vartoti jos var
dą. Buvę Jaunų Vyrų na-

ną progą išnaudoti ir kiek
vieną inteligentą gražiai pa 
traukti i Savo pusę.

Br. Kimras.

Toliaus,

ADRESAI

LDKTUVOS DUKTKRU £>R403 
?O GLOBA E0TDTO8 1VČ.

PirmUia>4 — T«kl4 Aim«CMkl«B*
te G Bo. BoBton, Ma**. .

.’ SW. 8. TBoitton. 2895-M 
Vlc^-PlnDlnlnM ' Elena

E. Bth fit, So. Boston, Moša.
Prot. BMt. **’’ Elzbieta AiiidtRrnlnlute

67 G St,, So. BoHton, Maga.
TaL gfe Boaton 4710-rt 

Fla. Rkit. — Mnrjona Markoniutt ”
68 G SU, So. Boaton, Maaa. 

liamirtke — Ona staniniluts
105 We«t. Bth St, ,So. Boeton, MaaK 

tvuTkYjarfi Oria Mlaglrdtenfi
1512 Columbla M, So. Boston, Mana. 

Kirsoa Globfija — E, Janrtfonlenft
11426 ėolumbia M, So, Boaton, Mat* 

Draugija tavo tniBirinkimus laiko kai 
'antra titarniriki| kiekvieno jmgnmto, 
7:80 tai. vakare, pob ainy tinę j avė- 
thinėj. . . J ’

Visais drangljo* reikalą kreipki^* 
paa protokoly raitininke.

iv. KAZIMIERO E. K. DB-JC ; < 
VALDUOS ADRWStI ■*

— J,’ Gr^inaWk. '■
24 BmKott sų. llaudvjlfc, Mim , .; 

Vicft-L’lrmininka» ~ J. Markelioniiį - .
140 Bow»d SU M Botton, Man. -J 

Prot. Raitininkas — V, I’aplauikaa, Į 
116 Bčweu Sn* So- Boston, Mm 

Flu. RaltminkM — K.ittMUr
256 fe. Ninth BėiKon, 

UdlniuksB — V« Balutis,
Mereer fit, So. Boston, W- į 

. ' • Tai. So, Bo»ton i
Marinki — J. talkia, ;

! 7 Wlnffelfl St, So. Boaton, MM*. 
(Draugija Tatkd suririnklpni kMi ,5

ft»dSdl«|Mefcv1ė^ !
Joa aalSl, 492 M Baranti* Bt, Aouu |
Boatvn, MUM. ' ’ ■

IŠRADO NU NUOMA 
TSIUI GYDYTI

Epilešija arba nuomaris 
labai blogą liga, kuri reiš
kiasi tik laikotarpiais ir, 
dažniausiai, staiga. Nuo
mario apimtas žtfiogtis ne
tenka sąmonės Ir dėl rau
menų sušįtraukiiną, jei Ato- 
vejo, griūva, pradeda/dre
bėti. Drebulys būna uabai 
stiprus. . Tikroji šios ligos 
priežastis ligi šiol nebuvo 
žinoma. Buvo laikomasi 
nuomonės,, kad ji esanti 
tam tikro laipsnio nervu li
guistumo priežastis, iš. tęvų 
paveldėta ar dėl kitų prie
žasčių kilusi. Tačiau vo
kiečių daktaras A,; Volf yra 
kitos nuomones jčl nuoma
rio priežastieš, ■ Jo patyri
mu, nuomaris pareina ne

BV. JONO EV. BL. PiMtrmfch
’DB>JO1B VALDYBA ■

Pirtolninkni — M. globa '• ‘į
■ 86 Mt Ida Rd,, Dorcheutor, MftM* «

. Tetephone Colnthbfti 543 J 
V1če-PlrmtnlnkM — .T, Petntofcn* i

24 fchbmas Bark, So. Boston, Ma.-*. - 
Prot RaStininkas .— J. Gllneeklu ,

•• 5 Tliomaa FarkrSo—Bėitob, MafiL; 
Fln. Raštininkas — M. Seikiu į 

.256 E. Ninth ;St, 8o. BoufdtJ, Matą, 
Iždininkas — A. NnudŽIfttias ■: 

885 E, Broadwny, So. Boston. Ma» ( 
Maršalka. ~ J. ..i

7 Winfleld St., 80. Boston, Mm ! 
Draugija laiko suslrlnklnrns kas trtčh 
. nedėldleiil Idekvieno tnCnesiO, 2 

po.pietų, Parapijos salėj, 492 fik 7n. 
St. So. Boston, Mas*.- '*

iiuo nervą/bet nuo smegė.«. 
ną. PaaiškŠjuš nuomario 
ligos priežasčiai, pakeistai 
ir jos gydymo būdas. ’ D r. 
Volfas išrado šiai ligai gy
dyti naują būdą, kurį var
tojant iniosekliai mažę j-’ 
nuomariu sergančio fampy’ 
mai ir pagaliau visiškai Ji 
genis pasveiksta • •’ B

Nemanyk, kad bė tavęj 
niekas tiesos , neišmano—Ą 
rabai. . • : r '

>1

“Darbininko” Metinis

KONCERTAS ■■ w '■ II w Mr ■« ■ ■■ M -1
■_—Įvyks ———   —- • -

SEKMADIENY, SALSIO-JAN. 31, 1932

Municipal Building Svetainėje
Broadway, So. Boston, Mass.

7 ■ Pradžia 7:30 vai. vakare

Programą išpildys įžymiausi Naujos Anglijos Chorai ir SolWB

.1

Z*'’
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KAS GIRDETLUETUViŲ J 
KOLONIJOSE

KUN. J. MŽOŽIO 
JUBILIEJUS

P ARB INI NK AB
Trust CoL Žmonės gali Htil 
ir užpildyti bldnkaą, kad už 
90 dieną nori išinifi pini-1 
gus. Pinigus priimtų bet 
pasiimti atgal negali. ,■

Visi bankai Hartforde nei 
išduoda daugiau $100 į sa
vaitę kiekvienam depozito- 
riui. Žmonės taip susirūpi
ną, kad prie banką stovį ei- 
lią eiles, tarp kurią yrą 
daug i r lietuvią. Vyrai dar maiči o ^vedamas, labai sutar 
šiaip taip laikosi Kantrume,Įtinai sugiedojo; grojo jr ho- 
het moterys Tisai’ ntisirninu- Į nas. Arpatingai gražiai į-
šios,. ■. rengta Betliejaus Stainėlė.

Mokinių, vakaras. •
i '■ ■ ■..' Gruodžio 27 d. mokyklos

.Operete Tėvyne," vaikučiai suvaidino grąžą 
: : šv. (’eeilijos diOTas, vdKali/J vaizdu Sėseni p.ri- 
damasV. j. miKh vajknnm gera, past-

Mukt jubiliantui ilgiausią 
ilgiausiu metu. /

p. M* Petruliene dainuo
ja solo. t «■ . .

Kum Strakauškas ir kum 
Juškaitis labai gražiai pa
reiškė* jubiliątui ilgiausią 
metu, * '

Kum Tėvas Navickas sa> 
vo gražioje kalboje jąbilia- 
;ą pažymi kaip daug pasi
darbavusį Bažnyčiai ir Tė
vynei. /.

Po visą kalbą ir išreikš
tą linkėjimą kalbėjo-kim J. 
Švagždys labai sūsijąudir 
nęs. Visiems dėkojo už lin
kėjimus, dovanas ir daliui-, 
vimą. .. Apie dovanas jis 
inaž daug šiaip 1 pasakė: 
“Aš įvertinu dovanas ’H’įBurdulĮo?^^ 
kaip daiktą, bet kas tose saVrt .metiniam koncertui.| 
dovanose Aha. IMdzimišia- aitoamąTdHejv 
inan dovana, tai tretinmkii .
‘ ‘ in corpore,’ ’ priimta mano 
intencijai dovana. „ 

Galutinai Jonas Kumpa 
pavadavo vakaro vedėją 
kum J.. jSkalandį, trumpais 
žodžiais dėkojo visiems sve
čiams. už atsilankymą, su- 
mianiam jaunam kunigėliui 
J.; Skalandžiui už grąžą ve
dimą, o ypatingai kreipia 
doriię į sunku ir gražu dar
bą atliktą darbščiu šeimi- 
ninldą, ir kitą darbininką.

Gražiai darbavosi šie:
T. Kubilius, K. Pileėkas, 

, B. Tamulevičius, P. Lolė, 
r A. JermaiaviČius, J. Valai

tis, L. Kumpa, A.; Juškaitis, 
T. Pileckis, J. Tamulevi
čius, A. Akstinas, J. And
riušis, A. Danyla, A. Tamu
levičiūtė, B. Žiogelytė, N. 
JermolaviČiutė, S4 Kaspara 
vičiutė, A. Jermdlavičiutė, 
F.j Belevičiutė., R. Atkinai-

kun. Juras, kum Kneižis, 
kum Jakaitis, kun, Dr. Na- : 
viekas^ kun. Juškaitis, kun. 
Jenkus, kun. Strakauskas, 
kun. Virmauskas, kun. Nar
butas, “Darbininko” redak
torius A. Kneižys ir jo žino 
na, Dr. A, Buckeckis ir jo 
žmona, Dr. A. Gornianaš^ir 
jo žmona; adv. Vervečka ir 
jo žmona, sesuo jubilianto 
Veronika it Ignas Budi’ec- 
kiai, jubilianto brolis Juo
zapas ir jo žmona, p. J. ka
kavoms,; p. O; Kašėtaitė, 
adv. Višjmskas, p. E. Ok- 
"saite, p/VOiutŲ Skeiviiitė, 
Brocktono miesto dabarti
nis majoras.- H. C. Baker, 
John P, Li-ons, City Clark 
Sullavan, adv. p. .Prince, 
aldermonas McCaffry, p. 
mokytoja Diiigivel, J. h1 Z. 
Kereišaiį šeimyna A. Kašė
tos, P. Bartkevičius ir šei
myna, T. E. Burke, J. Ba
nys, I< Šokas, vargoninin
kas, M, Abračinskas ir šu 
šeimyiia, Ig. ir P. su šeimy
noms Kodžia i, M. Valentu-- 
kevičiaus šeimynėlė,. Ant. 
Tautlrus, graborius McGli- 
negy ir kiti. '-

Knu. Urbonavičius savo 
1 gražioje kalboje linkėjo ku- 
> nigui J. ^vagždžlui Aūksi-
■ nio jubiliejaus, priminda-
■ mas kaip daug jis pasižy- 
; mėjęs mūsą išeivijoje. Jis
ir: dabai* yra A. L. R. K.

4 Federacijos pirmininkas.
* Sekantis Brocktono raies-' ^V1V¥

to majoras II. C. Baker pa- Sinkevičiūtė, A.'. Ku- 
sakė gražią kalbą, pabrėz- bįįįūtė, A. Stankiutė,. M. 
dainas, savo prisirišimą Bingelytė, A. Kašėtaitė, A- 
prie Tėvo dvasiško ir pasiū- • ’ ’ -
lė . savo patarnavimą. Jis 
savo kalbą užbaigė žodžiais 
God Bless Vbu. '

P-nios AL Mazgalienės so-
I- 

ta.” Ji savo maloniu bal
seliu nuramino jausmus su
keltus pirmąją kalbėtoją.

Kalba kun. Juras. Jis 
savo kalboje jubiliaritą pa
žymėjo kaip gerą pamoksli
ninką.

Dainos: Karvelėlis, Kur 
bėga .Šešupė, Vilnius, Vol
ga,- ir kitos;—

Kalba kim. Fr. Virmaus
kas. Jis pažymi jubiliantą 
kaipo gerą vadą ir kunigą.

Jubiliantui teikiamos do
vanos: Panelės Švenčiau
sios stovyla, paveikslas — 
Jėzus Kristus pasir-odo po 
prisikėlimo kelyje’ dviem 
mokiniam. Rašymui setas, 
Šventiems . Sakramentam s 
auksiniai daiktai ir aiiksi-. 
nis kielikas, taipgi piniginė 
dovana. . . ■ ...

c; Skaitomos; telegra m o s
■ Broliu iš Chieagos,* kun. 
Vembrės, H. A. Hallen, Ži- 
levįčią. -

Kalba kun. Jakaitis. Jis 
pažynu jubiliatą kaip didį 
liėtuvią kolegijos rėmėją. 
Kuil. S. Kneižis savo kalbo
je pažyrą! kaip kantriai j įs 
Viską, pergyvena.

Kalba Dr. ■ A. Budreckis.
Jis atsistojęs primeną, kun. 
Kąeižio kalbą, susijaudina 
ir nebegalėdamas, tęsti verk' 
damas ątsisėda.

Kalba Dr. Gorman ir ad-

MONTELLO, Mass. .. 
■ Sausio 3 d., 1932 m., šven- 
r to Roko parapijos ^leboną 
t kun. J. Švagždį pagerbtą jo 
; 25 metąOninigavimo sukak- 

tuvią proga Įvyko parapi- 
> jiečią km’engta labai graži 

vakarienė, .
Jau nuo pat ryto buvo 

į jaučiama,, kad bus diena ne
paprasta, nes bažnyčioje 

' galima buvo, pastebėti daug 
į veidą, kurie lankosi tik ret- 
1 karčiais.

Jubiliantas kun. J; Švag- 
zdys- laike ŠV. Mišias, ku- 

, rios ii* buvo iškilmių pra
džia. Janr asistavo Tėvas 
kini, Jakaitis,/ M, I. C; ir 
kun. Aukštikalnis, R. J. 
Knn. Norbiitas, buvo eere- 

? moliu ją vedėju, o kun.. J.
Skalandis ’ patarnautoj u,

’ Pamokslą pasakė mūsą 
i patrijarkas Tėvas kun. K. 

Urbonavičius.
Kini. Urbonavičius, tei

singai pastebi jubilianto ge- 
. rus privalumus — talentus.

• Ūpas bažnyčioje ypatin
gas ir jaučiama kaž-k'oks 
visą stropumas prie maldos.

■ Ypatingai kilni auka Šv. 
Komunijos, -aukojama ju
bilianto intencijai “in cor- 
pore” visą tretininką.

Visus2 apdovanojama prie 
įėjimo Į bažnyčią paveiks
liukais su malda už kituigą, 
pritaikintą . dienos iškil
mėms.

Pamaldos pasibaigė pa- 
įlaiminiinu Šv. Saįmimėhtu.

J . Vakarė ■

L Dar prie 6 valandą vaka
rą patupi jos salė prisipildė/ 
|ir sėdynes buvo užimtos. jlo “Kur bakūžė samanūo- 
J Šešioms išmušus žmonių 
‘buvo perpildyta ir turėjo 
bent puse atvykusią svečią 
laukti pakol pirmieji pa
valgys.

6;13 vai. įeina į salę jubi- 
..Jantas lydimas būrio dvasi
škiu. JĮ sutinka du mažy
čiai vaikeliai-bėi'niukąi, pa
sirengę vakaro iškilmės, 
wip diplomatai ir dvi mer 
kaitės nešinos ginui gėlią 
•gražius .bukietus.
I . Vakaro vedėjas kuu. Jo- 
UĄs’ Skalandis trumpai, bet 
sklandžiai praneša vakarie
nes ir vakaro iškihnią .reik
šmę ir .prašo priej maldos, 
lurią. atkalba kun. J. Švag- 
|dys. ; .■■■/ :• 'i..'
d Pirmus Miikėjimus siun
čia puikus Šy. Roko parą- 
iijofe choras, vedamas suma 
Mus muziko p;? P. Šoko, jo; 
latięs parašyta muzika pri- 
ąikįnta. žodžiams parašy- 
iems kun. • . Kneižio,

Daina maloni ir.jausmin- 
gL pAręhia; širdis .visą,* o y- 
IgL jubiliaiito, kuris jaūein- 
Fraltininku ’Šiė vakaro.
į Vakarienė pilna genimo, 
svečią matosi prie garbin
io stalo ir dar prie pašąli-. 
Uą, nes*visą, dėl stokos vier 

prie vieno stalo negali^
' pa Buvo'susodinti.’

:' v. ‘.L ’
’Ylš svečią patūnujau šiuos: ____  ___
:XKuu» K. Urbonavičius, vokalas, Vervečka. Jiedu

Česnulevičiūtė, M. Šilans- 
kienė, B. . Eitavičiutė,. K. 
Daukąntaitė, A. Antanaity
te, B. Treiuhvičięnė', B; Si- 
gerkaitė, Ė. Pileskienė, J. 
Šarpavicz, A. Jermolavičie-

i .

n et i u Mis y ■ IOS. į

žimiero Ir 
tu Mišios

įžnyčioje 
Įvvko 12

. Mišias laike ir
Piėmenėll 
vai./naktį.
syeikniimo pamokslą pasa

lki* kleb. kun. , A. Petraitis. 
I Didysis ėhbra.% varg. J. Žė-

CAMBRIDGE, MASS, .
LDS, 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įyyks sekmadienį sausio 
10 d„ tuoj po sumos, Liet, baž
nytinėj svetainėj., Vįhi . nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilkins mokesčius, Vald,

■ . WESTFIELD, MASS,
. LDS. 111 kuopos snšinnkimae į- 

vyks. sekmadienį, sausio 17, 1932 
‘m., tuoj po sumos; Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.- Kviečiami vien 

, nariai į ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie" šios 
kilnios organizacijos..

Valdymo

HARTFORD, CONN, 
; LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 10 d., tuoj-po sumos bažny- * 
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenne, 
Malonėkite vis nariai ateitį, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos. : ‘ ■

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
riu yru užsilikę mėnesinės duok
lės. . • , LDS. 6 kp. rašt

. metiniam koncertui. . Kazyrių vakaras.
• ■ , i Šv. Onos motorą draugi-tą operetė -Į Tėvynf. Žo-kft ,8 A 8 raĮ. Til]. 

džiai /L. Slieko. Mimkd rap
parašė mums nsienią. gerai T,TO_.
žinomas kompozitoms A.. .
Aleksis, kurs specialiai pa, pMarij()n,} 
rasė.muziką dėl L .j ,, va]..v
instrumentą orkestro, 4 8 v
Ivdės visas damas. ... ,/ ’ D '.‘ / . , .. . . v. • Ivakare.. Re p.Choristai gerai ,]auciasil ' VT ■ '' '
ir smarkiai,veikia, kad ope-l ({.ragiai remia.
retė pasisekti], • Choras dai-Į* :(/įa nuo pereitą metą ge
nuos harmoningai daug gra gužės inem Veikia Šv. Kaži- 
žiu,, naują dainą; išpildys p-jiero Akademijos’ rėmėją 
ir žaislus. . • /. skyrius. Jau turime 64 na-

. Ypatingai “saliūno kos- pjps. iš keliai parengimą 
tumeliai” (vyrą kvartetas) ,gaufa Įjelno ir drauge su į- 
pąširodyš savo dainomis ir 
šposais. Giitiiokliu rolės 
los visiems gerai pažįstami 
M. Kilpas, V./Kripaš, A. 
Labeskis ir S. Okstravičius. 
Kiti “kostumeriąi” S. Ve- 
geliutė, K. Ambotuke, E.
Hoįličiūtė ir.?. O. Janulęvi
elutė. I v

Saliūno savininkas; E. 
Mončiūnas. “Bąrtenderiš” 
— J.Smitkus.

A. Baukiutę, kuri taip ge- 
’ rai pasirodė Krėvės Pily7’ 
* vaidins Angelės rolę. Ga- 
‘ Įima ti^etį^ kad ji savo už

duotį išpildys tikrai, .artis- Įąės misijos, tęsėsi nuo giiio- 
- tiškai. ;į

Jond

mas susitilrinias įvyks sau
sio 14. d.5 7 vai, vakarė,' Šv. 
Jurgio parap. mokyklos sa
lėje; bus skanią užkaiidžią 
ir šokiai. Antra/pramoga 
— vasario 18 (L,. trečia -~ 
balandžio 14 d, Šąjungie- 
tes. turėtą atsivesti . savo- 
draugus ir pažįstamuosius, 
nes įžanga laba i .prieinama. 
Bus diiodanii įvairūs islai- 
mojimai.

šią vakarą vedėja yra p. 
E. PaiiFajieiiė,. pagolbinin- 
ke — p. M. Stankionč. ‘

Korespondentė.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

šekmadionį; sausio 17 jtl» tuoj po . 
pamūrių, šv. .Jurgio parapijos mo- . 
kykloję, Visi kuopos, nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susirin 
kimų.

. ? Valdyba

NEW BRITAIN, COJĮN.
“ LDS. 36 T<p/ susirinDimaji įvyks - 
sekmąfHeiiį, sausio 17 d, 1932. m. . 
Svarbu, kad į fiį susirinkimą, ateitų 
visi nariai ir bent po vienų naujų 
narį atsivestų prirašyti, prie mūsų 
brangios organizacijos.. ' .

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp, mėnesinis susirinki- 

mas įvyks sausio 1.7 d., tuoj, po 
mišparų, šv. Pranciškaus, pavapi, 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti, ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. • Taipgi atsiveskite- savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos

.Kviečia Valdyba

į vairiomis duoklėmis pasius
ta .Į Centrą $169.10. >

Artinantis Šv...Kazimiero 
šventei, darniai įvairus pa^ 
rengimai. Nariai tą dieną 
eis pine Komunijos i n’ cor- 
pore, o vakare įvyks pa-; 
marginimo vakarėlis! .. ..

. R-ėmėjai.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G.* Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:
SANBORN BLOCK - . 
681 Washington St. 
NORWOOD,->ASS.‘ 
Tel. Norvvood 0330 

. (ivvefiimb vieta:
32 Walnut Avė.

T<4, Nonvood 1.315-W

DAYTON, ORIO
LDS, 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 17 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rašt. Z. Gudelis

PHILADELPHIA, PA. LOTOS BOffl - ‘

C. BROOKLYN, N. Y;
. Sausio. 17, tuoj, po sumos į- 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimų ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
;savo draugus .prirašyti, •

■ Valdyba;

Pavykusiaspnisijfrs. .

į Šv. Kazimiero, parap. meti-

' džio 21 d. iki sausio 3. Mi-
, Mončiūnas,. kuris I šij’ąs? vedė iš Lietuvos atvy-

nė, A. Krušas, J. Tamulevi- turėjo ^Tarailos rolę “Krė- kęs kun. J. Bružikas, jėzu- 
Čius, A. Jennolavičienė, B; v5s P^ly,” išpildys sunkią itaš.. \ ‘ "
Bartkevičius, J. Jakavonis, Antaiįo rolę. Nors buvo didžiosios šven-y

K. |Kedys bus Petru, *. tės- ir pasitaikė lietingos die 
Biiąitės rolėj — L. Vili- nos, bet bažnyčia, buvo per- 

maitūį policįstai — A-•Vili- pildytą. Kartais net vietos 
maitis ir J.1 Pagirskas. buvo per maža.

Tas gražus veikalas įvyks. Sunku. nupasakoti Misijo- 
sekmadieny, sausio 10 die- hieriaus iškalbingumą ir jo 
na, 7;30 v. vakare, Šv. Tre- pamokslą turini n giliną.

339 Broad St.' Ateikite.
Q Reporteris.

' 'T .____ _____į k.
garbus, susirinkimas..

B. Baroniene, M. Jeskelevi- 
čieiie, J. Jeskelęvičius. Rap.

Mes priimam LIETUVOS 
BONŲ kuponus už pilnus, 
pinigus. >

Į- Perkam LIETUVOS.BO.. 
NŪS ir mokam pagdl dienos 
kursą. . 1 r.
. Šiandien mokam 70 dole- 
rią už. $1,00.00 ir 35 dolerius 
iiž $50.00. Siąskįtė Lietuvą 
Bonus registruotame laiške 
d. tuojau gausite Bąnkos če

LAWRENCE, MASS, ...... .
LDS, 70 kp. susirinkimas įvyks , ’ 

sausio 17 d^ tuoj po dvyliktai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At-.’ t 
siveskite ir sayo draugus (es). pri
tašyti. . • /.Valdyba

HARTFORD, CONN.
Draugija 'laikosi.

Š v. J ono E v. dr-j os susi- ; 
rinkime sausio 3 d. dalyva
vo daug nariu. Buvo atsi
lankęs ir kleb. kun. J. Am- 
botaš, kurs pasveikino Nau
jais Metais ir nurodė svar
bumą priklausyti draugijom 
se. Dvasios Vadas būvą 
sutiktas atsistojimu. ■

Iš apyskaitos paaiškėjo, 
kad 1931v m. draugija turė- 

xją:_ nariu 410; pajamą —: 
*$2321.41;.. išmokėjo- pa^al-.- 
poms ir kitiems reikalams 
—$2076.44; banke grynais 
pinigais — $10,830.58; ne
judamo turto — $275L10; 
naują nariu Įsirašė 9, mirė 

3. . .. . .<. ; *
Užsidaro Trankai

Sausio 2 d. lytą pasklido 
gandai, kad užsidaro, did
žiausi bankai — Ci1?y. Bank 
and Triišt Co; su visais sky
riais. sThę So. End Bank 
and Trust ,Oo. ir City Bank 
and Trąst CbŲyra visai už- 

‘daryti. ' Į Park- S t r e. e t

jybės Mokyklos svetainėje, Daugelis atkritėlią grįžo Į 
_-__---------------- | Katalikų Bažnyčią. Lankė

si’ iš tolimesniu ‘ apylinkės 
miestą. : ;.

Garbiam . misijonie r i u i 
linkime sveikatos ir i)ieyo 
palaimos. ; . Elzbieta.LDS. 6-tos - kuopos susi

rinkimas įvyks sausio 10 d., 
tuoj aus po sumos, bažnyti
nėje v svetainėje. Valdybė 
kviečia visus narius atsilan
kyti, hes. turėsime daug 
svarbiu reikalą aptart. Būsi 
"pranešimai apie įvykusį ha-į 
lią, apie Conneėticūt aps-Į 
krities suvažiavimą. Susi- 
finkiine . ’ bus svarstoma 
maršruto klausimas; . nori
me.-plačiai išsiaiškinti, kaip 
geriau pravesti’vają visoje! 
Coįmectieut valstijoje D. D. 
S.- gerovei. ’ ' .

Bus išduota apyskaita. aJ 
pie. kuopos iždą, narių bult-J 
le. ir tt, . •
.? .-Kb. L.

Gruodžio mėn. viduryje 
Šv. Jurgio paiap. įžymus 
veikėjas Petrai Janeliiuias 
surengė savo dukrai Liu.cb 
jai ginituvią ‘ dienos pami
nėjimo vakarėlį. Atsilankė 
daug gražaus jaunimo. .

P-lė Lueija kiekvieną sek
madienį .savo gražiu lval.se- 

Įliti gieda Šv., Jurgio biižny-. 
įčioje ir šiaip .patarnauja 
Į rauslį pąrėngimubse. ’ 
Į' Ir aš šiltos žodžius;rašąsv 
Įiinldu jai, ko tik jos ■ širdv- 
lįė geidžia. . ’ . ’ Ė. F.

I ŪFTROIT, MICH.

Mūsą krautuvė '.atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.
. Parduodam laivakortes ir 
siunči am pini gus—dol orį ai s 
—į Lietuvą, Lenkiją ir La t-, 
viją- **

. Nuo dabar ant Čeveryką. 
skrybėlių, .marškiniu ir kai 
dru humusam 10 nuošimtį,

Malonėkit mus nepamiršti
, AMERICAN DRY GOODS 

STORE .;••••
P. BARTKEVIČIUS^ Sav., , , 

678 No. Main St., Montello, Mass.

BR0OKLYN, N. Y.
- LDS. 12 kp; mėnesinis susirinki
mas įvyks sausio 17 <1, .6:30. va
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Rob]ing ir So._ 
4th gatvių. *.

Taigi malonėkite visi ‘susirinkti ’ .. 
ir užsimokėti duokles kurie esate \ 
skolingi. Nepamirškite-ir naujų 
narių atsivesti prirašyti, prie mūsų K 
brangios organizacijos. : .'. ;;
y Kviečia Valdyba

PROVIDENCE, R. I. J ’
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks sekmadienį, sausio 17, 
tuoj po. sumos, bažnytinėj svotai- : 
nėj. Svarbu, kad visi Šiame susi
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
•luoklesrParodykime igražų pavyz
dį kitiems.

t-

v-

M.žEliM

. Maža žmonių tetari progos ne-į 
paprastiems didvyrių darbams.- 
M.. Pe^kauskaitS,

Moterą -Sąjungos 54 kp. 
rengia serijoibis “Bimco” 
ir uPinoklio” vakarus. Pir

tai našų tpeciaiybft ir Ugų metų
Uka, Purhaš BrttsHSka'. Kainos temo*

■ ■-M A. NORKŪNAS
A O. Box Si. Lavrence, Mas*

WATERBURY,;CONN.
Sausio 24 d., 1 vai. po pietą į- ; 

“yks LDS.'5 Kuopos susi rinkinius . 
senos mokyklos. kambary, Con- 4 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28.kp. mėnesinis susirink? 

mas įvyks sdkmadionį,. saiisio 24, 
l vai. po pietų, bažmuinėj svetai- . 
nej, 339 Grcen St Kviečiame na- • 
rins(es). ateiti. Qera progii Užsimo
kėti duokles,. Valdyba

. L0WELL,MASS.
. LDS. 97 kp; Rushmikimas įvyks 
ketvirtadienį, * swfr 14 . dieną, 
vakare. Ateikite visi. Gera proga - 
darbininkais prisirašyti, prie vie- • 
nintelės darbininkų organiRac’Jjos.

Valdybe

WESTVILLE, ILL. ‘
LDS. -75 kp. ibėneniniai sųsim. 

kiniai įvyksta kiekvienų mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d„ §v. Petro ir 
Povilo bažnytinėje swtainėjė.

♦..
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VIETINES ŽINIOS
smogs žinutes

. P-s Šokusi Montęllo var
gonininkas, energingai dar- 
buojasi “Daibininko’’ me-. 

; tiniani koncertui, įvyksian
čiam sausio 31“ d. Sausio 4 
d., jįs turėjo- pasitarimą su 
apylinkės: vargonininkais,

' ' ■ ■ , J ' ’

c 
kilmės bus 3 vtįl. po pietą? 
T savo bažnytinę svetainę 
reikia nueiti bent 2:30 vai; 
po pietų. *

HSIGARRAVO IR GAVtoOUCIJIK VIRŠININKAS 
PNStYRBMį | tum liktis

■; Pralaimėjęs rinkimus į) Naują Melą vakare Bos- 
miesto tarybą, M. J. Muho-]tono pbįįcijalsuėme 167 ąs- 
ney skiriamas svarbiu vaid menis, kiltimnuis įvairino- 
dininku^įjyieną teismo^sky-rSe prasižengikuose. ■ Del to
rių. ■■■ Keli mėnesiai atgal jisto^ arešto kjo nemaža tru- 

 

pareiškęs balsuosiąs,] k§mo« Suilteresiiįoti as-

juos pačiais supliekė,. Vy
čiai padare du punktu, o to 
kai tik didelį nulį (0).

Įsivaizduokite, kaip len
kai jautėsi pralaimėję Bos- 
tono miesto Park, Beparta- 
mente Lygoje pirmąjį žai
dimą lietuviams. ' Sport.

PAMHMMC * laidavimui, VAmDfflUUtj b 4
kito atsivesti ir woją 
rut prirašyto, nes 4aiw yrą A 
patogiausia laikas.

> J?im Z

vo p. Brangutis užrašinėti c^oras b ,. y
/■ Draugą?^ Jis yra tikras -
“Braugo” Braugelis. ... A NIUUOS VALDYBOS į P. Braugelis yra ir “Dar-f 

| bininko” priętetis. Kas no
rės, galės; pas jį užsisakyti
^BžU'bininką,” duoti skel-
buną.N ~'

O

mergt n ą j^a. batĮį parduoto Boato mens paW skluld.i prieš, 
choro metinio koncerto, 2 i x 1 1
kurs įvyks bažnytinėje «&-! 
Įėję šį - sekmadienį, sau^b 
10 dieną.

Pamątysime,. feą merginą

Common, jei tam - pritars .policijos kaiisionierią 
mayotas Curley, Mahoney Hultman.Į T. nesusipra- 
naujoji/alga bus $2500 me- -
tams.

. VYČIAM SEKASI

timą įsikišo f r gubernato

 

rius Ilty, Mnl įsakė praves
ti tyrinėjimą!kodėl tie 167 
asmenys buvdąreštuoti..

. Policija aįmiasi pada

 

lijus suėmimii dėl nesenai 
eiigstėrią

MAUJOJE VIETOJE

Klebonas kun. Pr. Juškai- 
tis Naują Metą dienoje,, 2 
vai; po pietą, * bažnytinėje 
svetainėje surengė choris
tams pramogą. Kelios darb
ščios choristės parengė 
*fsąndwiches’y ir tegrab

Šį sekmadienį, sausio 10 
<1, Bostono ai-kidi'bceziją 
minės Šy. Vardo šventę.. Šv. 

~Vardą geibią vyrai tą die
ną, eis- prie Sakramenhi ir 

/turės specialias pamaldas. 
į Pereitą sekmadienį mūsą 

Jr kunigai/kvietė mūsą distrikį 
> to vyrus eiti savon bažny- 
f : čion prie S a k r a m e n t ą 

ir vykti pamaldoms į Šv. 
Vincento bažnyčią, kur iš-

. Vyčią basketball tymas]. ,
jau rungiasi su įvairiais ty- lvyto10 dvxe 

_ / . imis visu - smaitamu. nuzudymo<
SiemS metalus L. Vycią. svarbesniąją, laimėjimą pn-L _ u i a atimu ar

17 Algirdo kuopos valdybą] žymėtinas susitikimasi su VAŽIUOJA IDAMBRIDGE 
sUdaFu--IK- J. -AYerka——'Thomas ~ tymu (Janiai- j ~ 
pirm,, G, Zovytė — ‘ _ _ _ _______ _
pirm., B. Kąyoliutė —- pybtij^^uį naudai. 
•»*ri-t54* * T • TVln+it-T?•cn'Tctt.rtitS - ■ « v - ■-

vičius — iždininkas, P. Za- ^TYTk
simavičius ir P. Bazvadam 
skas —- iždo globėjai ir J. 
Grricmnas (didžiausio ūgio 
vytis) — maršalka.

•

T

»

Tel. So. Boston3520

A.O.ŠALNA-SUAILNA
LIETUVIS ADVOKATAS

. TBttlgęs Ou Universitetu 
corneLl university su a; B. 
G. WASHINGTONUNIV. BuLLB.

1 ‘ Darbininko ’ ’ Name 
(antros lubos)

866 Broadvruy, 5outh Boston
' ’ Bexl deu o l ja .

805 HurvardĮSt, Cambridge, MaM 
Tel. University 1463—J,

Į A. J, WEST. M, 0. Į
| LIETUVIS Į

: . | GYDYTOJAS ir CHIRURGAS]

I Valandos: |
|Nuo 2. iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.Į 
i . 478 Gallivan Boulevard | 
į DORCHESTER, MASS. 1 

Į •. . Telefonas Talbot 0847 . i

M

Dantų gydytojas Dr. J. 
Repšys apsigyveno naujoje 
vietoje: 278 Harvard' St. 
Cambridge, Mass.

Nesenai įvykęs gaisras 
padarė Dr. Repšiui gerokai 
nuostolių,: bet energingasis, 
gydytojas nenusimena ir 
naujoje vietoje tikisi vėl 
sąžiningai patarnauti savo 
pacientams.

G. Zovytė VICy|ca>. Eūgtynes baigėsi 60:5o| Liet.'Vyčiij|aropbš 'Tai- 

sėkmingai
H 

i iįectiją ! Vąni|\šosly Smith. 

 

įBostone,. šį sdoadienį vy
ksta į’ Cambiiį, Ten juos 

 

užkvietė. LD SR-ta kuopa, 
Džiaugšmįnga|cad; Vyčiai 
labai gražiai 
ja su LDS. 
darbas turėtą 
suomenę dar 1 
šias dvi -reik 
hizacijas.

. ■ dintojąi mėgėfc

Šiomis dienomis. Bostone 
lankėsi kunigaikštytė ' Rad- 
Ziwill (Radvilaitė), . kuri 
skaitė porą, paskaitų apie 

! Rusiją.

I KEISTOKAS TĖVAS
Į L, D. S. pirmos kuopos l - 

valdybą išrinkti: A; Naud-I 
Žiūkas — pirm., B .L Aver- 
ka — viee-pirm., J. Jacke
vičius — finansų raštiniu Į 
kas, V. Tamuliūhas — pro
tokolą rast., V. Valatka — 
ižd., A. Pivariūnas —- mar-Į t . - . . A ,
* n * -n xt < • ’kt nu savo tik ištekėjusiai dūkšall<ar A. P. Neviera ir V. . ° v ,
s„ieto. _
' Tikėkime, kad šios, yaldy- ge su savo vyru. Įėję į tė- 

bosi nulems minėtą draugi- vo kambarį, juodu atrado jį 
ją giražą, tvarkingą,ir TeikrillušiŠovusį. Nusižudėlis sa~ 
Sminga veikimą.' ' | vo laiškuose visą savo turtą

------- ----- Į paveda dukterei.

IR TO NEPAMIRŠKIME
I K. J, VIESULO I 
| HGENTURl J
X PARDUODAM LAIVAKORTĖS 5 
i L ir iš LIETUVOS per visas linijašė 
| SIUNČIAME PINIGUS įLietuvą į 
j . Litais Ir Doleriais. f
| Apdraudžiamė . Namus nuo Į 
I Gaisra ir kas reikalinga. | 
I Perkam Lietuvos Bonus, j 
I (“DARBININKO” NAĮIĖ) f 
Į 366 W. Broadway, So. Boston. | 
gJiuiiutuniiuiiiiiiimiiimiirintiiiiiiiiimiiimiiiiimtiHi.EJ

Tūlas J. E. Smith, 65 m.. 
_ netekęs darbo agentas, sąrą 
r Į šio 5 d. paskambino telefo-

Parapijos choras sausio 
19 d., antradienį, vienoje iš 
gražiausią salių* Bostone, 
rengia savo metinius šo
kius. Paimtas geras orkes
trą^. Choristai tikisi, kad 
jaunimas minėtą dieną pa-, 
sįžymės savo kalendoriuj ‘ ir 
bus pasirengęs.

VYČIAI NUVEIKĖ AIRIUS
Lietuvos Vyčiu 17-tos Al-

Rradėdamąs pra m o g ą. 
kum IV Juškaitis pasakė 
kalbą, kurioje kvietė visus 
choristus ir toliau vienybėm 
je dirbti. . . . “

Kalbėjo ir. varg.t Mč Kar
bauskas, Jr. Elena Lenkąu- 
skiūte piaskaitą juokingus 
apsakymėlius. Trumpai sa
vo . mintis išreiškė p.p. Re-, 
meika ir Kalinauskas.. ■

Choro pirmininkė P. Sut- 
kiū-tė visu bhoiistą vardais 
reiškė padėką klebonui" už 
dovanas ii* surengimą šios 
pramogoj. Klebonui ir var
gonininkui sušuktą po tris 
WkiusT<iaVib/’-’ ■ ” i

'■!

dradarbiau 
sutartinas: 
skatinti vi 
ai .paremti 
įgas orga-

VYČIAI 
LENU

asketbaL 
L turėjo 
: po Bos-

TeL-Šo. Boston O82B
LIETUVIS dantistas

DR. M. V. GASPEB
(KASPARAVIČIUS

. Naujoje Vietoje, 
525 E. Broadvay, Š. Boston.

Ofiso Valandos:
Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:30 iki , 
5 ir nuo 6 iki,-8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir. 
nedėldieniais, taipgi seredomis nu* 

12-tos dieną uždarytas.
r-Taipgi nuimu ir X-ray

Ta S. D. 3357.

KAZ.J.KWNMSI!ASB
ADVOKATAS

“Darbininko’.’ Naine * I
(antros lubos, Room 1) t. |Į|

366 ®rcadwąy, So. Boston. Į
Bostono Ofisas: 1 į

89 Statė Street, Room 63 Į į
Tel. Habbard 9396.

Gyvenimo; 33 Rosemont Street, I i 
Dorchester, Masš. ĮĮI

“RĮIIE CMl”t
Tai geriausia kietas ir ita aš nnglis ką kada Tmvo 
£tas uat žemės paviršiaus® 

HgoKega melsva tpalv 
patikrins jo vertę. Duok už 
sakymų .šiandien. Tiktai P&£ 
telefonuok .

No. Boostdn 1330
BATCffiLDER WHHTEM0RE 

1C0AL CMIMHY
468 Broadttroy. -South Bertool

. Sąusįo 8 d., 8 vai. vakare, 
Cvpress sveti, Prdspect St., 
choras rengia šokius ir kvie 
čia vietos ir apylinkės- jau* 
himą atsilankyti. Visiems 
ątisHankiusieins užtikrintas 
gražus laikas. B. S'.

Vyčiu kuopo 
ratelis, sausio 
pirmą savo žai 
tono miesto Paifoeparta- 
mento ' LH’bs Erekcija. 
Prie minėtos m|o Lygos 

 

priklauso 'arti 1|' basket- 
ball tymų.. .. VyĮns buvo 

 

paskirta ..susikiiį su Šv. 
Marij os lenką. dikij. ty
mu. . Lenkai ’dejsas sa

 

vo pastangas tuijtvinus 

 

nuveikti ir tuouiirodrti 

 

miesto ofieįozam|ęad ją. 

 

skelbimas pasattįįįag len 

 

ką tauta aukščiajovi už 

 

lietuvią yra pajitinas. 

 

Bet vyčiai, kaip t|Ąlgir- 
do-Vytauto aįnįailp mtų 
ras prieš lenkus f si, ir 
ne. tik atsilaiko, dar

nt

(Krepšiasi^džio) rat e 1 i s 
pradėjo žiemos žaidimo se
zoną laimėdami. Po kelią 
mėnesiu prisiruošimo. treni- 
rutės Tyler xSt. gynmasium, 
turėjo savo pirmą žaidimą 
gruodžio 23 d;, su tvirtu St. 
Thomas Holy Name Sbcie- 
ty tymu. Žaidimas įvyko
minėto vardo parapijos sa^k L. D. >S. S-tos KUOPOS 
Įėję Jamaiea; Plain. Ir Vy
čiai išėjo laimėtojais rezul
tatu 60:10. Nei patys Vv-. 
šiai šio žaidimo nesitikėjo, 
laimėti; nes niurna, tai buvo 
ją pirmas šio ‘sezono žaidi
mas, o antra — St. Thomas 
U. N. S. tvmas yra plaęiaį 
•žinomas kaipo yięniįs^įštm, 
tesnhį airįjį tymu...

Šiame žaidime. labiausia, 
pasižymėjo Pranas Lukas 
ir broliai-.-Vytautas? ir Ju-

meįiiiis susirinkimas įvykis 
sausio 10 d>)L.1932-m. tuoj po 
sumos, Bažnyčios svetainėj, 
Windson . St.,: Cambridge, 
Mass* visi nariai prašomi 
susirinkte, . nes šiame sųsL 
rinkime bus „reiikamą. val
dybą 1932 m. Taip-gi, kilį 
rię turite paėmę tikietus

Sausiu 10, LB& 8-ta- kp* 
parapijos salėje turės gra-^J 
žą vakarą, Vaidintojai bu| • į 
net iš South Bostono. Vud'Jj. 
ateikite' pasižiuteti. ■„ $

TI45EAN . .„>3 
"VARNALĖŠOS" I
TRIJŲ VEJK8MŲ UKKSMJL '« 

KOMEDIJA.- ■ ' $
Rengia I>. D. B. 8-ta knop» :sj 
SAUSK) 10 C., 1932 M..
BAŽNYTINĖJ SVETAINIŲ, • ’’ 

’tfindsor gf., Oombridge, Mm. ’ 
i J£ta8idė&_7 vai .vakare.- ; '

Varnalėšos 'yra nauja komedi
ja, paraSyta 1930 „m. Lietuvoje < 
žymaus rašytojo V. Bičiūno. ' ši 
komedija vaizduoja lietuvižkas 
piršlybas, kaip pienas nurigyv#
nęs majoras ieškojo sau gyveni- t 
muį draugės su' dideliu kraičiu ; 
pamatysit apsukrius pilrtiua, 
gonų ir žydų, šeimininką Motie
jų ir visus kitus, ..

Šį; veikalų vaidina So. Bostono :■ 
Vyčiai.. . , ; . / “ ;

Kiekvieną kartų L, -D. S, 8 kp,. 
savo parengtuose vakaruose už
tektinai prijuokina .publiką, taip J 
ir šį kartų, rengėjai užtikrina, į 
kad kiekvienas galės prisijuokti, ' 
kiek tik norės.

■Visi, kas gyvas, rengkities į ŠĮ 
vakarų, o užtikriname — nesi
gailėsite. ? ' i

Įžanga 35c; vaikams 15c. *
Vaikai b'e tėvų, neįl^džiami;. • . ] 

Visus .kviečiu RENGĖJAI, į

Tel. B. B. 0441.

PB. J, KALINAUSKAS
< ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3,

Gyvenimo vieta: 98 Central S t,

Hudson, Mass. 
iTel. Hudaon 622.

i lius_ Tamuliai. • Pirmasis 
padarė 18 punktą, o Tarnu-, 
iįai 27 punktus. . \ Be mine-

: tąją. Vyčiu tyme žaidė Am j 
kštialnis (Qxalis) ir Po- ' 
cius. ’• ■■■••/ *' -y * * ■

Sekančią / dieną Bostono x 
llerald įclėjurfco žaidimo ap , 
rašymą su žaidėją, vardais J 
ir lantgalviii; Lithunnians: 
by60;50.' .

Tai ištikrąju Vyčią spbr-\ 
tininkai. teikia grąžą garsi- , 
nimą visiems lietuviams.

Valio, jiems. Sporte.

PODOOOA J
3 Šeimyną,’ 20 kambarių namas. J 
Geroj vietoj, Dorchcstery. SavP i 
ninkas važinėja į kitą valstiją. ’ 
Galima matyti vakarais ir liedė- į 

iliomis. ■ ■ ’ . • .’. . ?, i
■ ' R. CHUBERKIS,

30 CJarkBon St., .
Dorchester, Mass. S.3 l

Tel. So. Boston 2660
' .. - t

Lietuvis Dantistas

ArLIAMaUS
■ - ■ • .y •

251 W. Broadway; jšo,/Boston
Ofiso valandos nuo.0 iki 12, nuo 
1:30—8 Ir nuo 613(4—9 Vakare.
Sevedomis nuo .9^-12 vai. dlenė., 
Subatomls nuo 9 iki 6 vai vakare, 

.Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai, dieną
. (pagal sutarti)

NE VENINTĖIJS 
GOGAS

Bet nėra geresnio savo .
specialybėje

imant širdies, PJauČbj 
Kepenų, Pilvo, Inkstų, Slo
gos, Patrūkimo, ■Reumu- 

k tizmo ir visokias Kraujo, 
Nervų, Odos ir Kronlškas 
abiejų lyčių Ilgas.
...... .pąiotitMs: vęUui. ^ 

Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 
nelaimių, išlaidų ir kančių.

Jf,Giaij,327JK'£.
Vatoiuroa: Antradieniai*, 
dieniai* Ir leStadlenlai* 10—12 rr* 
H 8—i, ^iftkaM; Ksalh

ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖ

PAUPSMENS 
SHOP

456 W. BĖ0ADWAY 
J (tarpe F ir Dorchester Sts.) 

South Boston, Mass.
„Užlaikome Vėliausios mados ly
tiškus drabužius. Gražiausias skry
bėles. Pas mus viškg. pigiau pirksit.

Savininkas POVILAS LIRAS •

*
Padėkite savo pir 

kORT«I

IEŠKO MORTdUS
Nori gaut $6000 ant pj 
Čio. Namas Dorihe.st 
įeina .$130 į mėnesį 
tas $15,000. ‘ ‘ •

I BEUAUBtt S
W«H 

. dėl trijų šeimynų- 
Rendų gaunama $125 

-Mietą proga 
. Kreipkitės pas 

K. J. VIESULOS AG 
“Darbininko Na 

366 W; Broadway, , 
Tek So. Boston (

. V - Tel. S. B. 280C-R.
LIETUVIS

OTTOMETfilSTtS
ISegzamlnubju rW» 
priskiria akinlnš 
kreivas akis atltlė- 

t aintt. lt aniblljoniš
kose (aklose) akyse sugrąžiauŠvie
są tinkamu laiku.

J. L. PAŠAkARNIS, U D.
447 Broadvray, &©nth Boston

si.

Tel. Portėf 3789

>, -J. ; . i- '

**** ,

E

E

■E 
1 
3
I

| 
C

į- Tol. ,tjniversity 9466

IDR.SUSAN6L0DIENE<

On^ *tdar««.ni«o ‘ioiarl lt W. : 
s.inio 11#& flri 6 £K) po tttetlc 

*rtk>6 įkl 0 MUatete. ltaaatv4i«Mr-į 
>. lįMftti iminfrdMĮi

Offl« TelmAoue'Unf^rslhr 1067 
9>i;UnIveiiBlty 1907

IMU

Lfcttnfa "d

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj’

Pilnas Pasirinkimas Pataisymo Dalią.
Oficiale Brekių ir1 šviesą Patikrinimo Stotis.

Pdnai vietos dėl trumpo ir ilgesnio laiko pastatymui mašiną. 
Parduodame Tires, Gaaolinų, Aliejų ir viską, kas prie 

Automobilių reikalinga. . •
MES ESAME ekpertai automobilių taisyme:
\ ‘ STRĖKAVSKASj Navininkas ''

MHIM ; 
. ■ ■ m įnirtį

t. L TALEttUt
’ «RUįMUIJSJ* -■BAlSANTOOTOJAa ‘

8771r H3 CtariMdc* <
■ 'UiuntaMlgit Muk. '

Frot A. ŽidanaviCiaUB

MUZIKOS MOKYKtA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
prograiuo Muzikos Konservatorijų..

Pamokos aiškinamos lietuviu 
kalboje.

16 Huntington Avė., 
Roslindalė, Mass.

. , :••• Tek p-kway 5953-WZ

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-
Gydo aštrias ir kvoniškas Ilgas vyrų, moterų, ir valkų. Vartoja 
X-Ray aparatą, ištyrimui vidurių ir plaučių ligų'. Ekzaminuoją 
kraują, šlapumų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patari
mą laiškais kitur gyvenantiems. 15 metų praktikas.' . ■ t ■
OFISO- VALANDOS: 2—4 p.p.
496E. BROADWAY,

■ BROADWAY 6ARAGE
. 541 BR0ADWAY, ISO. BOSTON, MASS

f Tel. So. Boston 1370

L i e t n vė B u n t i <s t §' 
Valandos: 9—6 it; 7—-9

678 MASSAOHUSETTS AVĖ.:
(CentralSkvčre) ■

. OAMBRIDCM, MASS.

; 178 Mimrird'Sireat, ; 
kamp. Inm&njąrii JSontrak Hų.

>«to**»*w******«»wtt
• ■ , , t

OR.J. LANGžlUS-SEYMGJR
| NEIK ALINGAS
Iį VVĄTCH DOG apie 1 inetų šėmi 

.= I mo. Kreipkitės pas
. . I p JOHN McDONNELL, M. D.

:30 vak. Tel. S. B. 2712. :|| 536 E, Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 11 South Boston, s. 8

-teta

■•■B
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ver-

El'iHiilimiiilHniliiiniiiiiiiiiittitiuidiKiitiiuiiiiiiitiiuutiinlilKiKiuiKiUitiiiiiiInKiKUKiniitiiiiiiiiiiiill

MASINIS SUSIRINKIMAS
_ . ■ —jvyks -^> .;; ; J . _

ŠĖREDOJE, SktiSIO 13 D., 1932 M. -,

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas. Ė ir Silvėr Sts;, South Boston, Mass.

Pradžią 7:30 vai, vakare. -
. Kviečiamo ristis dalyvauti, kurie įdomaujate Feder 

tional Rankos padėtim, Vpae tie, kurie turi pinigus 
bankoje jdėjė. ■ .

Bus garsus kalbėtojai kaip tai : —> Teisėjas ,EDX\ 
LUGAN ir liaukos prezidentas DANIEL MULLONEY, 

|it aiškins hankdsrtovį ir kitus reikalus. 4

.BALBAMUOTOJAS • 
Tngriibiis ąUMett 'getai it pigini. 
Kaina vienoda visur; VieA atdara .

. dieną Ir traką. ‘ .8Š3 DMdbridtfe Sttaat
%A8T MA0B.1

< SKYRIUS 7
10 Intervale St, MontrihK 

Tci, Breckton (5138 -



čiutė. - Visos pasiž y m ė j ę 
darbštumli. Reikia tikėtis, 
kad jos daug gero nuveiksi

f

D AR B IK IKK AŠ , ■

IIBBOHMĮiilKjai -

Penktadienis, Gausio 8, 1932 .

IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
STATYKIME 

AUGUSIEMS MOKYKLĄ
Nors senas vokiečių pi’ie-

Žoris sako: ko jaunas neiš
mokai, pasenęs nebeišmok- 
si, vienok/ rimčiaus pagal
vojus, minėtas priežodis ne- 
ųfatinka teisybei. Tiesa 
jaunas protas daug palan
kesnis atsiminti .bei išmok
ti, bet suaugęs liesimokin- 
damas daugiaus kreipia do- 

. mes į mokslą* Taiko žinias 
i_Ė gyvenimui^._BeAdraįJmiril 

viską rimčiaus. Suaugu
siam . lygiai mokslas geras, 
svarbus ir reikalingas kaip 
ir jaunam. Nuaugusiam ne- 
ra reikalo sėdėti mokyklos 
suole sviriu su vaikais.

Šiais laikais yrą labai pla
ti jr įvairi spauda laikraš
čių, brošiūrų bei knygų pa-

• lydale, 
Į Tie, kurie negali ar ne- 
; moka skaityti, gali naudotis 
t įvairiomis paskaitomis gy- 
i vu žodžiu arba per radio. 
į Nieko nuostabaus, jeigu 
’ Lietuvos sodžių gyventojai 
į kas kart vis dauginus links-. 
< ta prie skaitymo ir įsigyję 

■> radio smalsiai ^klausosi rim-
* tų paskaitų* Lietuviui įgi- 
į mta siekti prie ko nors auk-
• štesnio jeigu tik suranda go

rą progą; . Pavyzdžiu, mū-Į tauto Spaustuvės metinė ai-
| sų apylinkėje per misijas h. v.m-rU'.o
į jėzuitas kun. Bružikas. su- ;

maniai, išdėstydayo knygų ;
į skaitymo naudą, paaiškin- 

davb net vienos kitos kny-
■Į gutėš-turinį, žiūrėk tuojaus 

įsigyja knygelių ir atsidė-
’> jęs jas skaito. Misijos re- 
į tai teesti. Ai<gi jau.nega- 
! Įima surasti ir kitą būdą 
Į paakstinti musų brolius ir

seseris skaityti'? Rodos bu-
’ vo manoma steigti tani tik-
, rą paskaitų programą. Jau 

gal laikas būti) rimtai pra-
• dėti ir per radio veikti.. Nė- 
; ra.. taip jau sunku. gauti ge

rą radio stoti prieinamomis 
sąlygomis, tik darbuoto
jams reikalinga išanksto pa

' ■! sirūpinti, kad per radio pro 
į gramai būtų tinkami mūsų 
1 žmonėms. Kam nors gi rei- 
i kia pasiaukauti, kad davus 
; plačiaus suripažinti su ti- 
‘ kybiniu socialinių ėkono- 7 
■ miniu gyvenimu bei mūsų Idenė, narės K; Zvinienč, A, 
gražios muzikos kūriniais.

Tai bus giynas suaugusiems 
mokslas. Paskaitoms, be
rods,. mes pakankamai turi
me gerų norų ir valios inte
ligentų iŠ įvairių profesijų. 
Tik reikia kam nors pradė
ti, .gi to darbo įgyvendini
mas tai ir bus augusiems 
pastatyta mokyklą. ;

■4.

i

ŽINUTĖS
t Kįin. Gabrieli 

virius pagrįžo i? 
Pa. Ten sykiu 
Jonsu vedė misi, 
grasi misijų pai

lūs Jaskele- 
Shamokih, 

su Tėvu Al- 
ąs. Džiau- 
liselnmu.

Aušros Vartų ’ parapija 
Nęw Yorke' susilaukė .25 m. 
jubiliejaus? Klebonas kun. 
Juozas šeštokas šią parapi
ją suorganizavo ir. pasek
mingai tebeklebonauja. Ju
biliejaus proga gražiai ap
rašyt,a parapijoj istorija 
spaudoje.

Federacijos vietinis . sky
rius susirinkimą atidėjo, 
nes'Tuo pačiu laiku pasitai
ką Rytinių Valstijų lietu
vių katalikų konferencija 
Kearney, N. J. Išrinkti at
stovai. Kitame Federaci
joj skyriaus susirinkime 
svarstoma Vilniaus Vada
vimo Sąjungos reikalas.

Sūnday School mokykla 
paleista . Kalėdų ir Naujų 
Alėtų, šventėms, Mokslas 
prasidės sausio 10 d., 1932.

Vytauto Spaustuvės ko
miteto įvyko posėdis gruo
džio 21 d., 1931. Dalyvavo 
kun. S. Remeika, kuii. M, 
Pankus, J. Mačiulis, Kaz
lus, Dumčius,: Stanišauskas 
ir kun. N. Pakalnis. Kun. 
Kinta ir kun. Karkfiuskis 
ne,atsilankė ir -‘proksi” (į- 
galiojimų) neprisiuntė. .Vy-

3

L

tymui sekasi Jauni .vyrai 
norėtų lošti 
bet dėl tilpi 
dencijos “X 
kleboną eim

u klubo tymu, 
uos korespon- 
” šmeižiančios 
pasitat’imai.

Federaci j< i skyriaus 
į vks’ sausio 

s naL
sirinkimas
d, tuoj po i

Sausio 2

Irimas; i r f 
Mot. Sąj.’ 
čių ir vyr 
mas. ..

vakare.
Sausio 31 d. Apreiškimo 

parap. salėje, Moterų Są
jungos 29 kuopa rengia va
karą, vaidins kome d i j ą 
■‘Žentai iš Amerikos?’

N._ N.

skaita ir naujos valdybos 
rinkimai atidėta sekančiam 
susirinkimui po Naujų Me
tų. Reikia pastebėti nepa
prastą pažangoj Vytauto 
Satistuvės pagerinime. Kre
ditas mūsų visuomeninin
kui p. J. Mačiuliui. Lauk
sime komiteto metinio posė
džio. Manome bus medžia
gos plačiaus aprašyti kil
nios sielos mūsų darbuotojų 
veikimą.

G. BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Parapija

nių valstijų piliečiu, išgy
venti tpp valstijoj nemažiau 
10 metu, ir tame apskrity 
metus. " • ’

su-
17

įvyko A, L. 
34 kp. susirin- 

įsio 4 d. įvyko 
kp. jauname- 

nųjįj susirinki-

Raž. Di o;
2 d. dėl Ii
sus. Nik

•s balins sausio 
uis nebuvo gąu- 
'olio nebuvo..

Lithuai n C* Č. turėjo 
Nau jus ‘ 
mininį.v 
visi nari 
Gražiai ■ nUnksminta.

‘ dus sutikti š.ei- 
arelį. Dalyvavo 
ir daug svočių.

kalbos ir katėki*. Lietui 
zaci jos i tykia po švenčių 

IŠ KARALIENĖS ANGELŲ vėl prajo veikti (sausio

PARAPIJOS. "
Sausio d. kun. J. Balkū- 

nas sutuokę Petrą Barzi- 
liauską su Terese Krušins- 
kaite, 10 vai. ryte per iškil-iP§? kų 
mingas mišias,' kurioms tar- rodys 
navo diakonas Jonas Kar- sausio 

Asse

T dieną]

Dainįkaš J. Byra daž

 

nai pa^la bažnyčioj. Gie
dojo š 
kad ji

navo diakonas Jonas Kar- 
tavičiųs ir ’ Jęnas yLineevi* 
čiųs, taipgi klier. Antanas 
Petrauskas; Didysis alto
rius buvo gražiai papuoštas 
ir apšviestas elektros lempu 
temis ir’ daugybe ■ žvakių. 
Šliūbo liūdytojais buvę J. 
Barziliauskas ir Ant., Kru- 
šinskaitė. Bažnyčia buvo 
pilna . žmonių; «' jaunosios 
namuose įvyko puota, ku
rioje dalyvavo be jaunųjų 
giminių dar vice-kons. P. 
Daužvardis, kun. N. Pakal
nis ir par. kunigai. Ilgiau
siu metui.

. Gyvojo ir Amžinojo Ra- 
žaųčiaus draugijų komite
tas gruodžio 18 dieną turė
jo pirmąjį savo posėdį. Pa
siskirstę “pareigomis. Pir
mininkė ' Antonina Bertulie- 
nė, sekretore A. Kazlaus-

Pernai pradėjus veikti 
šiam įstatymui, išdalinta 
net per 7 milijonus dolerių.

. ,New. Yorko policijos pra
nešimų, mieste be žinios 
prapuolė 25,124 ,asmenys, a- 
biejų lyčiin Dauguma jų 
buvo, iš namų pabūgę. .. Aš,

“ Darbininko ” skaityto- 
jaus irrėmėjo, p, Donu Ka
šėtos padidėjo šeimyna. 
Prieš Naujus Metus- atsi* 
lanke garnys ir paliko svei
ką, gražia dukrelę. Motina 
h* dukrele jaučiasi gerai.

I
Teleplione: STAGG 2—0706 - • - -------------

DR. BLADAS K. VENCIUS
s D .1 N TIS TAS 
■L/'< X—TtA.Y : ■ 
b Narni; Telefonas: MIchĮgan 2—4371$ . . <

■ V ,A L A N O Q S t.. •-. 
Nna 9—12 l.š ryto,. 2—8 vak, 

šventadieniais susitarus
’ 499 GRAND STREET . , 

(kampas Union Avė.) 
BROOKLYN, K Y?

Apie dyką vandens šutęild- 
mą jis buvo paskelbęs vie
šai ir visi tie,, kurie tik jam 
..pranešė sąvo adresą, vi,si 
buvo apdovanoti. Garbė p. 
Kralilcaųsluu už supratimą 
siivargusiųjų, o juk daug 
kas galėhj iš biznierių nors 
valandėlei prispaustiesiems 
džiaųgsmo'--sutėiktit: Mūsų 
visų pareiga- tolaus biznie
riui remti. .

Saiisio 9 d. vakare, Liet. 
Vyčiu 41 kp. rengia Basket 
Bali ir. šokius. Bus Aprei
škimo parapijos svetainėje.

Telephone: STAGG 2—0106 .

DR. A, PETRIKĄ
(MGT*XOK)’ 

LIETUVIS DANTISTAS
W s, 4th St., Brooklyu, N. X 

. Z’Bpitidullit Dlagno»* 
Gano Anestetiką

VALANDOS: J
. Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakar*. 

JPenktadienlala Ir jSyentadienlali 
tik aiial tarną, ■ 7/

Did 
lyko

*ių metu. Girdėti, 
tvėręs mėgėjų tru 
)irmu kartu pąsi- 
gražįa programa 
d., Grand Millers

sais 
Vely 
Visi 
r 
dien

choras ruošia Ve- 
aująs mišias (Mis- 
) ir- keturiais bal- 
Marįa. . Be to, po 
paruoš koncertą, 

a. Mėnesinis susį- 
* įvyksta sausio 8

Gjlžio 25- d. apkrikšty

 

tas |zo ir Elenos Svinkū- 
is Eugenijus Anta- 

-s tįsio 1 d. Aleksandro 
t Staviskų sūnus Da- 
Jokūbas.

nų 
nai 
ir 
nie

Sausio 1 d. susituokė Jo
nas Bakas su Marijona Ku
činskaite; sausio 3 d. susi
tuokė Pranas Donurat su 
Adele Uilanauskaite.

Slivinskienė ii’ P. Jurevi-

NAUJA SALE

! ..................... , • ... - A ’ >■. . ’ ’ ■

iLDBTUVIU AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS NAUJAM SAVO
NAME įrengė gražias ir parankias SALES dėl VESTUVIŲ, BA

ILIŲ, KONCERTŲ, VAKARIENIŲ, MITINGŲ ir įvairių kitą pa- 
rengimų. Šilę reikale'kreipkįtėi į Lietuvių .Am. Piliečių Klubą

80 UNION AVENUE, KAMPAS STAGG STREET,
r- . ; BROOKLYN, N Y,

IZABETH, N. J.

Sausio 17 d. susituoks M. 
Marazas su Ona Treigyte.

Gruodžio 24 d. mirė Jo
nas Žitkus; palaidotas Tre
jybes kapuose gruodžio 28 
d.; gruodžio 26 d. mirė Jie- 
va Dragūnaitiene, palaidota 
Kalvarijos kapuose gruod. 
29 d.;'gruodžio 30 d. mirė 
Marijona Morkūnienė, pa-

re
ri s
cH

Sausi o 9. d. vakarė, Mot, 
Sąjungos 24 kuopa rengia 
kepurių balių.. Bus Kara 
lienėš Angelų par. svet.

Sausio 16 d. vakare, Slot. 
Sąj. 24 kp. vaidins gražų 
veikalą “Gims Tautos vGe- 
nijus?’ Bus Transfigura
tion salėje.

Šv.. Altoriaus Dr-ja, Yon- 
kers, N. Y. rengia pasilink
sminimo vakarą; Bus sau* 
šio 30 d., Šv. Trejybės'sve
tainėj e, Yonkers, . Pradžia 
8 vai. vakare. .

• Sausio 31 d.,. Mot. . Sąjl 29 
kp. vaidins veikalą “Žentai 
iš Amerikos.” Bus Aprei
škimo parap. svet. Prasidės 
5 vai. po pičt. Aš.

Advento laike Tėvas Bo
naventūra. Pauliukas# O. P. 
laikė rekolekcijas? • Žmo
nių lankėsi nemažai.

do 9. d., 7 .;30 v. vaka- 
Petro ir Povilo pa- 
svetainėj, parapijos 
rengia linksmų va- 
Bus suvaidinta link-

pmmedija ‘‘Advokato 
imai?? advokato rolę 
s svečias iš Brookly- 

v. Jurgio parap. -choro

nėertinėje * dalyje bus 
moterų ir mišrūs cho- 
uetai, solo. Šokiams 

parapijos benas, J: 
laidota sausio 2zd. Trejybes J į ^hio vedamas^ 
kapuose. .

/ . ■

Sunkiai.serga J. Lengvi- 
vinas. Guli Kings .Count 
ligoninėje.

• Per šventes bažnyčioje ii 
kilmingai mišioms -tarnai 
parap. diakonai Jonas Ka 
tavieius ir Jonas Linsei 
čius su klier. Antanu. P 
raųskų; Diakonai šert 
rijon grįžo * sausio 8, d. 
klieiv A. Petrauskas grį 
sausio 10 d..

. Lithuanian O; C. imėm 
nis susirinkimas įvyko s 
šio 7 d. Klubo basket ‘

Senuoliams# - gavimui .pa* 
pos, reikalinga turėti. 70 
tų amžiaus būti Jungti-

ŽI PVTĖS- ' 
ra savaičių atgal, Ne\v 

m buvo atidaryta vai- 
ų kurioje gaunama' so- 
pavalgyti už vieną cen- 
Valgrai yra daržovių-^ 

ki ,. • . . : ■

meltais metais Nėw Yor- 
sušelpta 23,844 . senuo- 

, kurie, pagųl naujų val
os įstatymą sulaukę 70 
ų amžiaus, turi gauti 
stijos užlaikymą.

Mūsų kolonija turėjo 
daug džiaugsmo netikėtai 
KūČiomš .sulaukusįų iš 5Va- 
shingtono Lietuvos Atsto
vybes sekretorių. Dr. M. 
Bagdoną. Svečiavosi pas 
kleb. ‘ Simonaitį ir „lankėsi 
pas komp. Žilevičių. . Getb. 
svečias dalvvąvo Bernelių 
mišiose ir Kalėdų . pirmą 
dieną, kleb. Simonaičio ly
dimas, išvyko Nevv Yurkan.

Gruodžio 27 d., Šv. Petro 
ir Povilo parapijos mokyk
los vaikučiai turėjo, graži) 

. vakarėlį.- su 1 ošimu, baletu, 
dainomis, deklamacijoiniš. 
Vakaras gražiai pavyko, 
publikos buvo pilna svetai
nė. Garbė sesutėms už pa
sidarbavimą programos. pa
rengime., ,: R.

NEMN.J.

Te], (Jreenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABORIKS

"' —IR— ’ •• • 
BALSAMUOTOJAS 
231, REDFORD AVENUĘ

BROOKLYN, N. Y. ' ' •

—Ar pirkai tiki etą Mot \ 
Sąj. 24 kuopos vakarui sau-. Į 
šio 16 d? Pelnas parapijai,’“ 
tad pirk tildetą. Statys 
“Gims Tautos Genijus.” Į- 
vyks Transfiguration salėje.

Veltui rūpinies reikalais, už ku- '■ 
riuos tau teismo dienoje nereikės 

atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 

mas, nei giriamas.“Darbo vertė?'

Graborius D.- Bražinskas 
šiais metais šimtus Elįzabe- 
th’o lietuvių apdovanojo ne 
paprastai gražiu kalendo
rių. Retai tenka matyti 
taip gražių turiningų bar 
lendorių: kalendorius paka
binamas ; kiekvieno: menesio 
puslapis turi labai gražaus 
darbo dvasinio turinio .di
delį sp.alvuotą<_pąyeikslą, 
kiekvienai, dienai trumpos 
ištraukos iš šv, rašto; b 
taip pat ir svarbesniųjų 
šventųjų atskiri paveikslai; 
žodžių, tikrai artistiškai ir 
turiningai atrodo. Tie, ku
rie tą kalendorių gavo, visi 
D. Bražinskui už dovaną (le 
kingi.

Žinomas musų, apylinkėje 
Nevvarko biznierius J. Krą- 
likauskąš (Diy Kinlįkausr 
ko tėvas) ir šiais metais 
prieš Kalėdų šventes visus 
Dlizabeth p. lietuvius veikė
jus apdovanojo didėlėmis 
dėžėmis ‘ savo . išdirbystes 
gardžiausiais gėrimais. Y- 
patingai reikią stebėti, kad 
jis nepamiršo ir vargšų be
darbių, kurie^ šiais metais, 
negalėjo įstengti ' gardaus 
gėrimėlio Šventėms įsigyti;

Sausio 24 d. para;p 
rai rengia, vakarą — vaidi; 
nimą.. Bus ir šokiai.
-, Sausio 17 d.. Įvyks • jubi
liejinė vakarienė. Apsirū
pinkite tikietais.

Vasario 7 d. įvyks para
pijos metine vakarienė,. o 
vasario 9 d. bus blynų Zi
karas;

Kalėdoms praėjus
Pirmosios mišios buvo 12 

vai. nakties.. Bažnyčia bu
vo perpildyta. Aukų sume
sta apie 1000 dolerių.

Tenka pasidžiaugti, ir cho 
r o gražiu pasirodymu.

Padauža
'' Tenka nugirsti, kad po 

namus valkiojasi koks tai 
padaužą su pramušta kairia 
ir vedžioja , kojų tai afriko- 
ną. Patarčiau naudingai 
panaudoti šluotą ir ’parody
ti kelią tiems ponams.

Ėėmiume’savus
Šiais metais parodykime 

savo susipratimą ir visomis 
jėgomis remkime savo žmo
nes, biznierius. Jei . mes bū
sime susipratę, tai visi4 tie, 
kurie, iš katalikų duonutę’ 
valgo, skaitysis su mumis, ;

Lietuviui kalbos mokykla 
būna kasdien 4—6 vai;, o 
šeštadieniais, nuo 9 vąl. ry-' 
to. Moląndma ir katekiz
mo. • • Irnfeų Vitf/b’dc^

cho-

EiiiiuiiiiiimHMiMiimiiiHiiiiKiiiitiniiiiiiniiiiiititiiiiiiiiijn 
t KLASČIAUS ... Į 

t CLINTON PANKAS J 
| piknikams, baliams, koncertams, 1 . < ; 

. | Soklaifts. ir visokiems pasIlinJranUnI« | 
Į riiams Smagiausia vieta- BrdOk-Į 
| lyne-Maspethe. Jau laikas . ujjsisa-g 
Į kyti salę Žiemos sezonui;. |
I kamp. Maspėth ir Betts Avė. f. 
j JONAS KLASČIUS, Sav, Į 
Į . . ; Maspeth„Nr Y. . Į

| KLASTON SUJOK) j
Į Lietuvis Fofografas . i
f Fotografuoju,, kaip pavienius, taip j 
|grupes; vestuves ir tt. Študlo atda-Į .• 
| ra nuo 9 v., ryto iki 8 vai. vakaro. |
Į ^GRAND ST., ‘ I 

| BROOKLYN, N. Y. |

Tel. Newtown 9—4464 '

ANT,J, VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Apdraiida Visose šakose 

Notary Public 
5441 — 72-nd Street,

* Arti Gcand St.
MASPETH. L. I.. N. Y.

I I UI , I. !■ !,.■ ..... .. .......................

Tel. Stagg 2—5043 Notary Public

M. P. BAILUS INC.
.BT.ELlĄUSKAS; .

Graborius ir Balsamdotojat 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y*

Tel. Stare 2-O7S3 Notary Vublle

■ JOŠffH LEVANDA
. (LevandauikM)

■ gr abo įtins
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

MOT. LAUKUS. Fot^ra
214 Redftird .4n.. ftrnoldvn

U

*
Y
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